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RESUMO 

 

BARROS, Lucas Buril de Macêdo. Objeto dos recursos cíveis: crítica ao efeito devolutivo 

como categoria central da Teoria Geral dos Recursos. 2019, 420 páginas, Doutorado - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

Examinam-se o objeto do recurso e os limites objetivos do juízo recursal a partir da causa 

de pedir, do pedido e da contribuição do recorrido, material teórico normalmente não 

utilizado, diante do emprego generalizado do efeito devolutivo. Pretende-se verificar se os 

mesmos resultados são alcançados com as diferentes ferramentas teóricas utilizadas na 

Teoria Geral do Processo e na Teoria Geral dos Recursos. Para isso, realizou-se pesquisa 

histórica e de direito comparado, como forma de enxergar mais precisamente o direito 

brasileiro. Amplo material formado por dados legislativos, doutrina nacional, doutrina 

estrangeira e, também, decisões judiciais de cortes brasileiras e estrangeiras permitiu a 

reconstrução da perspectiva dos limites objetivos dos recursos e do juízo recursal. Percebeu-

se que os limites objetivos nos recursos cíveis são distintos dos limites objetivos da demanda, 

e que isso não é retratado de modo ostensivo pela doutrina, embora reflita de maneira 

particularmente intensa na jurisprudência. A dose de inquisição nos recursos cíveis 

brasileiros é mais acentuada, o que gera um problema conceitual no efeito devolutivo, além 

de que a adoção legal do ônus da impugnação específica no CPC/2015 cria um entrave 

operacional no sistema recursal, gerando o risco de apurar-se injustamente resultados de 

decisões colegiadas. Por isso, propõe-se a ressignificação do efeito devolutivo, como medida 

de aproximação entre os limites objetivos do sistema recursal e do sistema processual em 

geral, bem como a apuração dos conceitos relacionados à demanda recursal, que é empresa 

imprescindível para o mais apurado controle dos limites objetivos das decisões dos recursos. 

As elaborações conceituais levam ao fortalecimento da dialeticidade e à superação da 

máxima de que o efeito devolutivo da apelação é o regramento comum dos recursos 

ordinários. 

Palavras-chave: Processo civil; Recursos cíveis; Efeito devolutivo; Objeto do processo e 

do recurso; Dialeticidade.  
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ABSTRACT 

 

 

BARROS, Lucas Buril de Macêdo. Object of civil appeals: criticism of the devolutive effect 

as a central category in appeals theory. 2019, 420 pages, Doctorate - Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

It examines the object of appeal and the objective limits of appeals judgment based on the 

cause of action and the request of appeal and the defendant’s contribution. This theoretical 

material is not normally utilized due to widespread use of devolutive effect. The goal is to 

verify whether the same results are achieved utilizing the different theoretical tools used in 

the Theory of Civil Procedure and in the Theory of Appeals. Thus, historical and 

comparative law research were conducted with the intent of understanding Brazilian law 

more precisely. Abundant material gathered from enacted law data, national doctrine, 

foreign doctrine, as well as judicial precedents of Brazilian and foreign courts, allowed for 

the reconstruction of perspectives regarding the objective limits of appeals and of the 

appeal's judgment. It was discovered that objective limits in civil appeals are distinct from 

the objective limits in actions and that, furthermore, this is not ostensibly portrayed by the 

doctrine, although it reflects particularly strongly in judicial decisions. The amount of 

inquisition in Brazilian civil appeals is more accentuated, which generates a conceptual 

problem in the devolutive effect. Moreover, the legal adoption of the burden of the specific 

argumentation in the Brazilian Code of Civil Procedure of 2015 creates an operational 

obstacle in appeals system, which may result in unjust results of panel decisions. Therefore, 

the reinvention of the devolutive effect is proposed as a measure of approximation between 

objective limits of appeals system and procedural system as a whole, additionally, the 

investigation of concepts related to the appellate procedure request is essential for the most 

accurate control of objective limits of appeals judgments. Conceptual elaborations lead to 

the strengthening of dialectics, and to the overrule of the maxim that the devolutive effect of 

Brazilian “recurso de apelação” is the common ground for all types of appeals. 

Keywords: Civil Procedure; Appeal; Devolutive effect; Object in proceedings and in 

appeals; Dialectics. 
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RIASSUNTO 

 

BARROS, Lucas Buril de Macêdo. Oggetto delle impugnazioni civili: critica all'effetto 

devolutivo come categoria centrale della teoria delle impugnazioni. 2019, 420 pagine, 

Dottorato – Facoltà di Giurisprudenza, Università di São Paulo, São Paulo, 2019. 

La tesi esamina l'oggetto dei mezzi di impugnazione e i limiti oggettivi del giudizio dei mezzi 

di impugnazione dalla causa petendi, dallo petitum e dal contributo del convenuto, che sono 

materiali teorici non normalmente utilizzati in considerazione dell'uso consacrato dell'effetto 

devolutivo. Lo scopo è di verificare se gli stessi risultati sono raggiunti con i diversi 

strumenti teorici utilizzati nella teoria del processo e nella teoria dei mezzi di impugnazione. 

Per questo, è stata condotta una ricerca storica e un'altra di diritto comparato, come metodo 

per comprendere più precisamente il diritto brasiliano. L'ampio materiale formato di dati 

legislativi, dottrina nazionale, dottrina straniera e anche delle decisioni dei tribunali 

brasiliani e stranieri hanno permesso la ricostruzione della prospettiva dei limiti oggettivi 

dei mezzi di impugnazione e del giudizio di impugnazioni. Si è constatato che i limiti 

oggettivi nelle impugnazioni civili sono distinti dei limiti oggettivi della domanda, che non 

è reso evidente per la dottrina, benché rifletta di modo particolarmente intenso nella 

giurisprudenza. La dose di inquisizione nei mezzi di impugnazione brasiliani è più 

pronunciata, che genera un problema concettuale nell’effetto devolutivo, oltre a questo, la 

adozione legale dell'onere della impugnazione specifica nel Codice di Procedura Civile 

brasiliano di 2015 crea una restrizione operativa sul sistema impugnativo, con il conseguente 

rischio di ingiustamente accertare risultati delle decisioni collegiale. Pertanto, si propone di 

riformulare l'effetto devolutivo, come misura per avvicinare i limiti oggettivi delle 

impugnazioni dei limiti oggettivi nel processo in generale, e la nuova determinazione dei 

concetti relativi alla domanda di impugnazione, che diventa indispensabile per un controllo 

più accurato dei limiti oggettivi delle decisioni delle impugnazioni. Le elaborazioni 

concettuali portano al rafforzamento della dialettica e al superamento della massima che 

l'effetto devolutivo dell’appello è la regola comune delle impugnazioni ordinarie. 

Parole chiave: Diritto processuale civile; Mezzi di impugnazione; Effetto devolutivo; 

Oggetto del processo e delle impugnazioni; Onere di impugnazione specifiche. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

1. Objeto da pesquisa: o tema escolhido e a sua importância  

Esta tese é fruto de reflexão e pesquisa de Teoria Geral dos Recursos, em que se 

buscou, a partir de dados históricos, comparatísticos, de ciência do processo e, sobretudo, de 

direito positivo, formular algumas reflexões e conclusões sobre o seu objeto do recurso e 

sobre os limites objetivos da sua decisão.1 

A proposta, mais precisamente, é de examinar o efeito devolutivo dos recursos ao 

avesso: enquanto ele é normalmente o ponto de partida e de chegada para definir os limites 

objetivos dos recursos, serão utilizados os dados típicos dos limites objetivos no processo de 

conhecimento para delimitar com precisão o efeito devolutivo. A ideia que permeia a tese é 

a de inverter a forma de análise: pretende-se descobrir como estabelecer o objeto dos 

recursos e os limites objetivos do juízo recursal não a partir do efeito devolutivo, mas dos 

elementos da demanda recursal. 

Portanto, esta pesquisa centra-se sobre o objeto do recurso e os limites objetivos do 

juízo recursal. Normalmente, a doutrina examina esse problema a partir do efeito devolutivo, 

aliás, como a própria lei processual indica que deve ser feito. A premissa desse trabalho é 

fazer um exame mais aprofundado desses temas a partir da demanda recursal, importando 

para a Teoria Geral dos Recursos conceitos essenciais de Teoria Geral do Processo que 

simplesmente não são utilizados pela doutrina na análise dos recursos cíveis. 

Com essa abordagem, pretende-se aproximar a Teoria Geral dos Recursos da Teoria 

Geral do Processo, com a finalidade de perceber em que pontos as duas possuem as mesmas 

construções e em que pontos há divergências, bem como a razão de ser dessas divergências 

e se se trata de uma diferença justificável. Na verdade, a proposta é ver a Teoria Geral dos 

Recursos a partir das lentes da Teoria Geral do Processo. 

Com efeito, a Ciência Processual floresceu especialmente a partir das construções 

analíticas realizadas na Teoria Geral do Processo, que serviu de fértil área para o 

                                                           
1  Seguiu-se a recomendação feita em um dos mais expressivos trabalhos sobre teoria dos recursos: CERINO-

CANOVA, Augusto. Le impugnazioni civili – struttura e funzione. Padova: CEDAM, 1973, p. 3-4. 
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desenvolvimento dos vários institutos processuais, como os temas clássicos já muito 

desenvolvidos (ação, coisa julgada, intervenções de terceiro, motivação das decisões 

judiciais etc.), os já muito explorados temas contemporâneos (relação entre processo e 

direitos fundamentais, princípios processuais e sua densificação etc.), e, mais recentemente, 

o enquadramento teórico de temas novos ou renovados (sobretudo, precedentes judiciais e 

negócios processuais). A produção intelectual brasileira nesses temas é alvissareira, 

destacando-se em quantidade e em qualidade. 

Porém, ao mesmo tempo em que temas relacionados à Parte Geral do Processo Civil 

e ao Processo de Conhecimento são bastante enfocados pela doutrina e comumente 

abordados, outros temas não recebem a mesma atenção teórica. Isso é o que ocorre com a 

execução civil e com os meios de impugnação às decisões judiciais. 

E não se quer dizer aqui que os recursos cíveis ou os meios de impugnação não 

sejam estudados. Não é isso, absolutamente. O problema é mais profundo e intrincado. Na 

verdade, existe uma quantidade até elevada de pesquisas e trabalhos sobre os recursos cíveis. 

São escassos, porém, trabalhos de Teoria Geral dos Recursos ou que mirem as bases dos 

recursos cíveis. A maior parte da produção acerca da matéria versa sobre questões 

relacionadas à interpretação de normas específicas, ainda que aplicáveis a todos os recursos, 

ou sobre o regramento ou problemas práticos dos recursos em espécie.  

Sobre a Teoria Geral dos Recursos, propriamente, três são os trabalhos que marcam 

a dogmática processual brasileira: o primeiro, e mais importante, são os Comentários ao 

Código de Processo Civil, de BARBOSA MOREIRA, em que muitas ideias são consolidadas, 

especialmente aquela provenientes de sua tese sobre juízo de mérito e juízo de 

admissibilidade nos recursos, as quais até hoje servem de norte para a doutrina brasileira; o 

segundo, é o Teoria Geral dos Recursos de NELSON NERY JR., especialmente ao desenvolver 

a ideia de efeito translativo, que recebe significativa acolhida na doutrina e na jurisprudência; 

e o Teoria Geral dos Recursos Cíveis, de FLÁVIO CHEIM JORGE, em que adota uma 

compreensão larga do efeito devolutivo como premissa para desenvolver as suas ideias. É 

claro que a produção brasileira não se resume a isso, embora esses sejam os principais 

trabalhos, existem obras mais genéricas que abordam o tema com muita propriedade e, 

também, monografias relevantes que examinaram pontos da Teoria Geral dos Recursos. 

Mesmo assim, ao menos comparando a área de pesquisa com as demais áreas na 

Ciência Processual, ainda faltam trabalhos sobre o tema, especialmente que levem em conta 
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o Código de Processo Civil de 2015 (CPC) e, sobretudo, de contextualização com a Teoria 

Geral do Processo. Eis a relevância desta pesquisa. 

 

2. Teses propostas e delimitação temática  

Essa pesquisa iniciou-se sem nenhuma hipótese efetiva. Na verdade, a hipótese da 

pesquisa era a relevância dela mesma: reputava-se importante colocar a Teoria Geral dos 

Recursos sob as luzes da Teoria Geral do Processo, de modo que se podesse fazer um 

escrutínio racional e de rigor sobre as construções daquela no objeto dos recursos cíveis e 

no objeto do juízo recursal. 

Portanto, no início da pesquisa, pesou, antes de qualquer coisa, a pesquisa em si, 

por seu ineditismo, independentemente de seus resultados: não se pretendia alcançar alguma 

conclusão específica; ao contrário, entendia-se que, qualquer que fosse a conclusão, o fato 

de filtrar as concepções teóricas sobre o objeto do recurso e o objeto do juízo recursal já seria 

uma contribuição para a Ciência Jurídica. No entanto, a pesquisa surpreendeu o pesquisador. 

A partir do método de exame proposto, várias conclusões específicas foram 

alcançadas, especialmente sobre a concepção dogmática de efeito devolutivo e de sua 

função, que impactaram em alguns conceitos operacionais dos recursos cíveis. Embora se 

possa afirmar que existem várias “mini-teses”, a principal tese, que responde à pergunta que 

serviu de bússola à pesquisa, é: há um grave descompasso, injustificado, entre Teoria Geral 

do Processo e Teoria Geral dos Recursos na concepção dos limites objetivos da demanda 

(original e recursal), que é, de certa forma, mascarado pela noção de efeito devolutivo. 

Trata-se, portanto, de um trabalho iconoclasta,2 que se volta contra o principal 

conceito de Teoria Geral dos Recursos, desafiando a “sabedoria comum” que domina a 

literatura processual.3 Pretende-se demonstrar que o conceito de efeito devolutivo passou a 

ser repetido acriticamente pela quase totalidade da doutrina, sem reparar o que ele realmente 

significa para a operabilidade dogmática do Direito Processual Civil e sem questionar sua 

adaptação contextual às evoluções do direito processual.  

                                                           
2  A remissão é ao trabalho de CAPPELLETTI, pondo sob crivo a reforma em curso do processo italiano: 

CAPPELLETTI, Mauro. Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile. Giustizia e società. Milano: 

Edizione di Comunità, 1972. 
3  SEIDMAN, Guy. The new comparative civil procedure. The Dynamism of Civil Procedure - Global trends 

and developments. Cham: Springer, 2016, p. 19. 
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A partir da percepção e da demonstração de várias incongruências, a tese voltou-se 

para a reconstrução dos principais conceitos relacionados ao objeto dos recursos cíveis.4 

Este trabalho é de Teoria Geral do Processo, de Teoria Geral dos Recursos e de 

Direito Processual Civil. Trata-se, evidentemente, de um estudo de dogmática processual 

civil. Na construção do trabalho, o enfoque da pesquisa recaiu sobre os recursos cíveis, com 

especial atenção para os recursos ordinários, apesar de os extraordinários serem objeto de 

breve contextualização no último capítulo. Não são examinados recursos penais, eleitorais, 

trabalhistas ou de qualquer outra área.  

 

3. Estrutura do trabalho  

A tese está estruturada em cinco capítulos, os quatro primeiros são todos 

instrumentais ao último, em que a tese é efetivamente desenvolvida. Na verdade, os quatro 

primeiros capítulos são quase totalmente descritivos e contêm a compilação das pesquisas 

realizadas. 

No primeiro capítulo são firmadas as premissas para a tese e apresentada, mais 

detalhadamente, a inversão que se pretende fazer na pesquisa. Assim, é exposta a noção 

adotada de relação processual, são feitas considerações sobre o objeto do processo e sobre o 

pedido e a causa de pedir, bem como examinada a contribuição do réu para a delimitação do 

objeto do processo. Em seguida, há uma descrição do efeito devolutivo, que esclarece o 

“estado da arte” da doutrina, especialmente a nacional. 

No segundo capítulo, empreendeu-se um estudo de história do processo, mais 

especificamente de história dos recursos cíveis, com enfoque no objeto dos recursos cíveis 

ao longo da história, do Direito Romano até o Direito Brasileiro recente. Para deixar claros 

pontos relevantes para a tese, alguns temas laterais são abordados, como a formação dos 

recursos cíveis em Roma e os modelos recursais de novum iudicium e de revisio prioris 

instantiae.  

                                                           
4  Adota-se postura crítica, porém sem qualquer interesse de diminuir os processualistas que trabalharam 

anteriormente, afinal, é a partir dos seus trabalhos que se torna possível a proposta aqui encampada. 

Lembra-se a pertinente fala: “Repita-se agora o que já se disse noutras ocasiões: não há censurar a geração 

de estudiosos que durante anos lavraram com instrumentos de uma técnica incessantemente aperfeiçoada, 

o terreno do processo. Era necessário, e foi útil, que o fizessem. Ninguém deve subestimar o proveito que 

se tirou, e ainda hoje se tira, do produto desse labor. Não é coisa desprezível podermos trabalhar sobre 

estruturas sólidas, empregar linguagem precisa, lidar com conceitos bem definidos, saber como se articulam 

as peças do mecanismo. Muitas e boas razões tempos todos para ser gratos aos nossos antecessores pelo 

legado que deles recebemos” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Os novos rumos do processo civil 

brasileiro. Temas de direito processual (Sexta Série). São Paulo: Saraiva, 1997, p. 65).  



 

5 

 

O terceiro capítulo trata do direito brasileiro e é dividido em duas partes bem 

caracterizadas. Na primeira, analisa-se o objeto do recurso e do juízo recursal civil no Código 

de Processo Civil e na doutrina brasileira, o que é feito após uma descrição da compreensão 

que se tem sobre a incidência do efeito devolutivo e do assim chamado efeito translativo. Na 

segunda, há uma pesquisa de pragmática compreensiva que pretendeu descrever como os 

tribunais, sobretudo o Superior Tribunal de Justiça, por sua posição de destaque na 

uniformização do direito infraconstitucional, interpretam o objeto do recurso e os limites 

objetivos do juízo recursal, o que se fez a partir de suas compreensões sobre causa de pedir 

e pedido recursal e, também, sobre o dever de congruência na seara recursal. Depois disso, 

com base nos dados da dogmática processual civil e fornecidos pela atividade dos tribunais, 

é apresentada a primeira conclusão. 

No quarto capítulo, parte-se para uma análise de direito comparado. São 

examinados os sistemas recursais de vários países, tudo com a finalidade de perceber as 

diversidades de estruturação e função dos recursos, em geral, e do objeto dos recursos cíveis, 

em particular, como desenhados em diferentes ordenamentos jurídicos. A principal análise 

é a do direito italiano, que passou por modificações drásticas. São analisados também o 

direito português, espanhol, inglês, estadunidense, argentino e peruano.  

Após tudo o que foi reportado, com base na pesquisa que o fundou, o quinto capítulo 

é o abrigo das várias conclusões. Esse capítulo é dedicado a análises críticas da Teoria Geral 

dos Recursos. Ponto relevantíssimo é a retomada da análise do efeito devolutivo – a tese se 

apresenta ciclicamente: sai do efeito devolutivo para um exame da demanda recursal, porém 

retorna a ele, enriquecida pela visão crítica que o “olhar de fora” passa a permitir. São 

realizadas críticas ao efeito devolutivo como categoria central da Teoria Geral dos Recursos, 

tanto ligadas ao seu gigantismo conceitual quanto à sua incapacidade de descrever de 

maneira adequada diferentes fenômenos, destacando que isso gera um grave problema 

prático relacionado à deliberação colegiada.  

Depois das críticas, segue um trabalho de reconstrução: propõe-se a aproximação 

entre a Teoria Geral dos Recursos e a Teoria Geral do Processo, a definição mais precisa da 

demanda recursal, a redefinição do efeito devolutivo e, em seguida, uma estruturação teórica 

do objeto do juízo recursal, com destaque para as várias hipóteses de sua ampliação e suas 

vicissitudes contemporâneas, especialmente no direito brasileiro.  

Após tudo isso, volta-se o olhar para a parte geral dos recursos cíveis, com enfoque 

na revalorização da dialeticidade processual, com a sua recolocação entre os requisitos de 
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admissibilidade recursal. Finalmente, enfatiza-se a aplicação da tese aos recursos em 

espécie, com proposta de lege lata, preconizando uma nova visão sobre os limites objetivos 

dos recursos ordinários e a contextualização com os recursos extraordinários, e de lege 

ferenda, no pertinente à apelação. 
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OBJETO DO PROCESSO E OBJETO DO RECURSO 

 

 

 

1. Premissa fundamental: a relação processual e a relação recursal 

A definição do que é processo é um problema fundamental da ciência processual.1 

São muitos os autores que dedicaram linhas, muitas já célebres, à definição de uma das 

questões fundamentais do direito processual:2 qual a natureza do processo? Embora seja 

basilar para o processualista, não é fácil fazer uma reflexão profunda sobre a natureza do 

processo, suas principais características e, em síntese, o seu conceito.3 

As ideias postas passam desde teorias hoje refutadas e consensualmente tidas como 

inadequadas, como a de processo como contrato ou de processo como quase-contrato – que 

faziam sentido apenas em sistemas que previam a “submissão voluntária dos interessados ao 

iudicium, de cunho eminentemente privatístico” –,4 chegando a noções que até hoje são 

                                                           
1  É emblemática a seguinte passagem de SATTA, após algumas considerações sobre um caso específico: “E, 

in definitiva, che cosa è il processo? Domande alle quali forse è impossibile rispondere, ma alle quali una 

risposta bisogna pur dare, se non vogliamo concludere la nostra vita di studiosi con l'amara impressione di 

aver perduto il nostro tempo intorno ad un vano fantasma, a un'ombra che abbiamo trattato come una cosa 

salda” (SATTA, Salvatore. Il mistero del processo (1949). Il mistero del processo. Milano: Adelphi, 1994, 

p. 15). 
2  Sem pretensão de exaurir a bibliografia sobre o assunto, que é demasiadamente extensa, vale destacar: 

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 3ª ed. Tradução da 2ª edição italiana por 

J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969, volume I, p. 37-65. CARNELUTTI, Francesco. Natura 

giuridica del processo. Rivista di diritto processuale, 1948, v. 3, n. 1-2, p. 110-118. CARNELUTTI, 

Francesco. Sistema de derecho procesal civil. Traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago 

Sentís Melendo. Buenos Aires: Uteha, 1944, tomo I, 47-49. CALAMANDREI, Piero. Il processo come 

situazione giuridica. Opere giuridiche. A cura di Mauro Cappelletti. Napoli: Morano, 1965, volume I, p. 

177-186. SATTA, Salvatore. Direito processual civil. Tradução da 7ª edição italiana por Luiz Autuori. Rio 

de Janeiro: Borsoi, 1974, volume I, p. 225-226.  FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale civile. 

Padova: Cedam, 1975, p. 3-7, e p. 23-31. LIEBMAN, Enrico Tullio. L'opera scientifica di James 

Goldschmidt e la teoria del rapporto processuale. Rivista di diritto processuale, 1950, v. 5, n. 1-2, p. 328-

343. Recentemente, no Brasil: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 7ª 

ed. São Paulo: Malheiros, 2017, v. 2, p. 23-30. ABDO, Helena. As situações jurídicas processuais e o 

processo civil contemporâneo. Teoria do processo – panorama doutrinário mundial. Fredie Didier Jr. (org.). 

Salvador: Juspodivm, 2010, v. 2, p. 339-352. 
3  Processo tem sentido mais amplo do que o ora investigado, eis que pode se referir ao processo legislativo 

ou ao administrativo, e não apenas ao jurisdicional. Nesse sentido, afirma-se que é instrumento de definição 

e realização do direito, cf. LACERDA, Galeno. O Código como sistema legal de adequação do processo. 

Meios de impugnação ao julgado civil – Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. Adroaldo 

Furtado Fabrício (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 251-252.  
4  TUCCI, Rogério Lauria. Jurisdição, ação e processo civil (Subsídios para a Teoria Geral do Processo Civil). 

Revista de Processo. São Paulo: RT, 1988, n. 52, p. 26. Fala-se que, atualmente, trata-se de um “mito 
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acolhidas e problematizadas, como as ideias de processo como procedimento em 

contraditório, processo como situação jurídica e processo como relação jurídica.5 

A noção que se apresenta mais satisfatória é a de processo como complexo de 

relações jurídicas que, em uma metonímia, pode ser denominado simplesmente de relação 

jurídica. Nesse sentido, FRANCESCO CARNELUTTI afirmou que “il processo non è un rapporto 

giuridico bensì genera una rete, per non dire un groviglio di rapporti giuridici”. 6 

Realmente, partindo da ideia de que o processo judicial envolve o complexo de 

fenômenos institucionais para garantir o direito substancial mediante o exercício da 

jurisdição,7 função que informa desde o primeiro ao último ato, ele é composto por vários 

fatos processualmente relevantes que se somam e, em sua totalidade, constituem a relação 

jurídica processual. Ora, tendo em conta que cada direito ou dever é inserto em uma relação 

jurídica, que, por sua vez, corresponde a um fato que produz um efeito jurídico, o processo 

não pode ser apenas uma relação jurídica, mas, precisamente, é um complexo de fatos e 

relações jurídicas, cada um correspondendo a um dos numerosos atos processuais através 

dos quais o processo se desenvolve.8   

A ideia merece prestígio porque consegue representar a dinâmica do processo: é 

capaz de descrever as várias posições jurídicas assumidas durante o iter processual, que 

envolvem não apenas o Estado-juiz e as partes, mas, especialmente, relações que colocam 

só uma das partes frente ao juiz, as partes frente a um auxiliar da justiça, as partes em relação 

direta, entre outras.9 Com efeito, no desenvolvimento da relação processual, são várias as 

                                                           
jurídico”: FAIRÉN GUILLÉN, Víctor. Doctrina general del derecho procesal. Barcelona: Bosch, 1990, p. 

41. 
5  Sobre as várias concepções de processo, amplamente, conferir: COUTURE, Eduardo. Fundamentos del 

derecho procesal civil. 3ª ed. Buenos Aires: Roque Depalma, 1958, p. 124-145. ALCALÁ-ZAMORA y 

CASTILLO, Niceto. Algunas concepciones menores acerca de la naturaleza del proceso. Revista de 

derecho procesal. Buenos Aires: EDIAR, 1952, a. X, n. 4, p. 212-277.  
6  CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo. Napoli: Morano, 1958, p. 35. A concepção cunhada pelo 

jurista italiano ganhou aceitação na doutrina brasileira. Entre outros, adotaram o referido conceito: 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2016, 

v. 1, p. 441-442. DIDIER JR, Fredie. Sobre a teoria geral do processo¸ essa desconhecida. 3ª ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p. 82-85.   
7  Não é adequado, no entanto, falar em processo como direito adjetivo: “Tão impróprio é definir o arado 

como adjetivo da terra, o piano como adjetivo da música, quanto o processo como adjetivo do direito em 

função do qual ele atua. Instrumento não constitui qualidade da matéria que modela, mas ente 

ontologicamente distinto, embora a este vinculado por um nexo de afinidade” (LACERDA, Galeno. O 

Código como sistema legal de adequação do processo, cit., p. 252). 
8  CARNELUTTI, Francesco. “Dei rapporti giuridici processuale”. Rivista di diritto processuale. Padova: 

CEDAM, 1963, v. XVIII, n. 2, p. 360.  
9  Note-se que a teoria da relação jurídica processual não guarda quaisquer ares de novidade ou mesmo se 

afigura um dogma indiscutível e insuperável. Como bem se destaca: “trata-se, como tôda construção 
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possibilidades de discussões de questões, muitas vezes envolvendo sujeitos diversos das 

partes ou do Estado-juiz, o que não pode ser explicado pela noção de processo como uma 

simples relação jurídica ou situação jurídica e, ademais, a concepção de processo como 

procedimento, para representar esse fenômeno, é demasiadamente singela.10 

Desse modo, vê-se no processo um complexo de relações processuais, como, por 

exemplo, a relação que envolve os sócios da pessoa jurídica demandada no incidente de 

desconsideração de personalidade jurídica, integrando-os sem que façam parte da relação 

processual principal, em que se discute o objeto do processo, ao menos até a prolação da 

decisão que decreta a desconsideração. Igualmente, vê-se na arguição de suspeição ou 

impedimento do juiz a colocação deste sujeito como parte em um procedimento incidental. 

É também o que ocorre quando o perito exige o cumprimento da decisão que fixa seus 

honorários periciais, o que pode ser feito no mesmo processo, colocando a parte obrigada 

como sujeito passivo do procedimento. Além dessas relações processuais complexas, há 

ainda uma série de situações específicas: a parte que agiu de má-fé é devedora da outra parte 

do quantum fixado a título de multa; o terceiro tem o dever de exibir o documento ou coisa 

quando assim lhe for imposto em decisão judicial; a testemunha tem o dever de comparecer 

                                                           
doutrinária, de um instrumento técnico, de que se serve o processualista para tratar o material legislativo e, 

por isso mesmo, certamente discutível e que deve ser discutida” (GUIMARÃES, Luiz Machado. A 

instância e a relação processual. Estudos de direito processual civil. Rio de Janeiro: Editora Jurídica e 

Universitária, 1969, p. 65). Aliás, sobre a temporalidade do conceito de relação jurídica processual, vale 

lembrar, com PONTES DE MIRANDA, que: “Com o livro de Oskar Büllow, sobre a teoria dos pressupostos 

processuais, começou, em 1868, a época construtiva da ciência processual. Antes dele, processualistas, 

como Manuel Mendes de Castro, no seu século, pensaram a noção de relação jurídica processual; porém, 

foi dele que se partiu para a sistemática do direito processual, mais tarde vigente no próprio processo 

administrativo” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo 

Civil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, tomo I, p. XX). Ainda, sobre a temporalidade dos conceitos 

lógico-jurídicos no direito processual: DIDIER JR., Fredie. Sobre a teoria geral do processo, essa 

desconhecida. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 56-63. 
10  Na verdade, dizer que processo é procedimento em contraditório é dizer muito pouco. Os adeptos da noção 

de processo como relação jurídica não negam que o processo é constituído por um procedimento em 

contraditório. Todavia, parece que definir o processo por um requisito de validade seu é equivocado. O 

processo válido é que deve ser desenvolvido mediante contraditório, ordinariamente. Vale destacar que 

existem provimentos jurisdicionais que são concedidos in limine e extinguem o processo, como o 

indeferimento da inicial e o julgamento liminar pela improcedência, e, caso levado o posicionamento às 

últimas consequências, seriam incapazes de gerar um processo, o que é um absurdo. De todo modo, falar 

que processo é procedimento em contraditório é uma perspectiva que se concilia com a sua visão como 

relação jurídica, cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, cit., p. 

28-30. De todo modo, conquanto as noções de processo como relação jurídica e processo como 

procedimento em contraditório não se neguem reciprocamente, parece que esta não merece acolhida por 

sua falha analítica.   
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à audiência; o juiz tem o dever de observar a decisão do tribunal que substituiu a sua; o 

mediador tem o dever de agir imparcialmente.11  

As várias situações jurídicas e relações jurídicas processuais somam-se para formar 

um todo:12 o processo. Dentre as relações jurídicas complexas que compõem o processo, há 

a relação processual recursal, ou, simplesmente, o recurso.13 A relação processual recursal 

não é uma mera continuidade da relação processual que se deu na instância anterior. O seu 

objeto – causa de pedir e pedido – é diverso, sobretudo porque envolve a impugnação de 

uma decisão judicial, elemento que normalmente não está presente na propositura da 

demanda; os seus sujeitos podem ser diferentes, o que é evidente no caso do recurso de 

terceiro;14 o seu procedimento é, também, distinto, o que se vê no caso da apelação contra 

sentença de juiz de primeiro grau, envolvendo as vicissitudes do processamento de uma 

demanda em tribunal, que são estranhas ao juiz monocrático de primeira instância. 

Por isso é que é adequado falar em demanda recursal, pedido recursal, processo 

recursal e, enfim, em relação processual recursal. Tratam-se de noções teóricas úteis para 

conceber com maior precisão o fenômeno jurídico que ocorre com a interposição, 

processamento e julgamento de recursos.15 

Note-se, por sua vez, que a própria noção de relação processual recursal é também 

complexa, no sentido de que é ela, também, assim como o processo originalmente 

instaurado, uma síntese de várias situações jurídicas. Na relação recursal pode haver, por 

exemplo: a relação do recorrente que deve recolher custas em prol do Estado; a afetação do 

recurso a um incidente de resolução de demandas repetitivas, o que ocasiona uma plêiade de 

                                                           
11  Fazendo o alerta de que vários sujeitos que não as partes e o juiz detêm deveres e direitos no processo, 

participando da relação jurídica processual: CARNELUTTI, Francesco. Dei rapporti giuridici processuale, 

cit., p. 361. 
12  Para uma concepção técnica de situações jurídicas processuais, conferir: NOGUEIRA, Pedro Henrique 

Pedrosa. Situações jurídicas processuais. Teoria do processo – panorama doutrinário mundial. Fredie 

Didier Jr. (org.). Salvador: Juspodivm, 2010, v. 2, p. 749-769. 
13  Ainda não foi superado o mestre carioca, que conceituou recurso como “o remédio voluntário idôneo a 

ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão 

judicial que se impugna” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 

16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 233). 
14  Sobre o tema: DIDIER JR, Fredie. Recurso de terceiro. São Paulo: RT, 2005. 
15  Chega-se a essa conclusão seguindo uma pista de FAZZALARI, no sentido de que é possível – e importante, 

como se pretende demonstrar neste trabalho – replicar essa visão em outros aspectos processuais. Confira-

se o trecho: “I rapporti fra diritto e processo esigono di essere indagati non soltanto, come spessi si suole 

(si pensi, fra l’altro, alle numerose teorie elaborate in Germanie intorno all’oggetto del processo di 

cognizione) con riferimento al processo di cognizione, bensì anche agli altri tipi di processo (non ultimo il 

processo cautelari) offerti dall’ordinamento positivo” (FAZZALARI, Elio. Note in tema di diritto e 

processo. Milano: Giuffrè, 1957, p. 115). 
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situações jurídicas de terceiros sobre o processo, inclusive o direito de participação; dentre 

tantas outras situações.    

Evidentemente, afirmar que existe uma relação processual recursal não significa 

que ela detenha absoluta autonomia, ao contrário: há inegável vínculo com a relação 

processual que se forma com a propositura da ação, e referência ao objeto do processo. A 

relação recursal é manifestamente dependente da relação processual inaugural e suas 

características estão ligadas, em maior ou menor medida, a ela. Mais precisamente, ela é 

uma parte do todo que compõe a relação processual, compreendida de modo abrangente. 

Isso significa que a relação processual recursal é caracterizada, invariavelmente, pela 

referência à relação processual – que, por isso mesmo, pode ser chamada de principal, em 

comparação não só ao recurso, mas no próprio rol de relações que se emaranham para formar 

o processo.16  

 

2. Objeto do processo 

A noção de objeto do processo remete àquilo que justifica a sua própria existência 

–  embora não se confunda com seus objetivos ou escopos17 –; é precisamente a razão de ser 

de um específico processo instaurado,18 erigida à categoria processual mediante abstração, 

identificando os elementos conceituais capazes de refletir, em cada processo, o seu mote e 

objeto de seu processamento e de decisão e tutela.19 É um dos problemas centrais do processo 

e serve de fundamento para importantes fenômenos processuais.20  É, enfim, aquilo sobre o 

                                                           
16  O termo “principal” é usado por ser mais fácil didaticamente, embora seja impreciso. A relação que se tem 

entre o processo, como um todo, e as específicas relações e situações processuais que se formam no seu 

transcorrer não é de acessoriedade. É uma relação de parcialidade: são vários aspectos da mesma relação, 

compartimentalizados para um fim específico. No entanto, na falta de um termo sintético que seja de mais 

fácil emprego, utiliza-se “principal” para designar essa característica. 
17  Os escopos do processo foram sistematizados em DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade 

do processo. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 177-187. Destacando a diferença entre finalidades ou 

escopos do processo e objeto do processo: SANCHES, Sydney. Objeto do processo e objeto litigioso do 

processo. Revista de Processo. São Paulo: RT, 1979, n. 13, p. 34. 
18  GUIMARÃES RIBEIRO, Darci. Objeto do processo e objeto do debate: dicotomia essencial para uma 

adequada compreensão do novo CPC. Darci Guimarães Ribeiro; Marco Félix Jobim (org.). Desvendando 

o novo CPC. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 20. 
19  BERZOSA FRANCOS, María Victoria. Demanda, ‘causa petendi’ y objeto del proceso. Córdoba: El 

Almendro, 1984, p. 17.  
20  SCHWAB, Karl Heinz. El objeto litigioso en el proceso civil. Traducción del alemán por Tomas A. 

Banzhaf. Buenos Aires: Ejea, 1968, p. 6. Assim também: CERINO-CANOVA, Augusto. La domanda 

giudiziale ed il suo contenuto. Commentario del Codice di Procedura Civile. Enrico Allorio (dir.). Torino: 

UTET, 1980, v. 2, t. I, p. 107-108. 
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que o juiz deve decidir, o thema decidendum;21 ob-jectum é aquilo que jaz à frente, é o alvo 

do provimento que virá.22  

Mais analiticamente, no entanto, é possível distinguir o objeto da demanda, o objeto 

do processo, o objeto da decisão e os limites objetivos da coisa julgada, embora haja natural 

correlação entre eles.23 É de se reconhecer, porém, que, tendencialmente, o objeto do 

processo torna-se objeto da decisão. Fala-se em tendência porque em algumas situações, 

tanto de origem fisiológica como patológica, é possível que haja uma alteração da 

linearidade sequencial entre os referidos objetos.24 

                                                           
21  MENCHINI, Sergio. I limiti oggettivi del giudicato civile. Milano: Giuffrè, 1987, p. 9-10. 
22  DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiros. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 23. Noutra 

oportunidade, o mestre paulista foi ainda mais claro: “A palavra objeto resulta do encontro da preposição 

latina ob com o verbo jacio, dando o verbo composto objicio. Ora, ob significa diante, de fronte, à vista; e 

jacio quer dizer lançar, atirar, arremessar. Daí o significado de objicio, que é propor (pro + pôr), ou seja, 

pôr diante de. E objeto, que é a forma vernácula do substantivo latino formado a partir desse verbo 

(objetcus), serve para designar algo que se põe diante de uma pessoa, ou como alvo de alguma atividade 

sua” (DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil. Fundamentos do processo 

civil moderno. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, tomo I, p. 238). Sobre os vários significados de objeto, 

ver ainda: SANCHES, Sydney. Objeto do processo e objeto litigioso do processo, cit., p. 31-34. 
23  É cabível falar também em objeto da execução. Conferir, por todos, SICA, Heitor Vitor Mendonça. 

Cognição do juiz na execução civil. São Paulo: RT, 2017, p. 91-133. Quanto ao cumprimento de sentença, 

a posição do autor, com a qual se concorda, é que o objeto da execução é idêntico ao objeto da fase de 

conhecimento (p. 101-111).  
24  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile. 9ª ed. Milano: Giuffrè, 2017, p. 157. Como destaca o 

professor italiano: “Abbiamo detto ‘tendenzialmente’, perché può accadere che vi sia una non coincidenza 

fra l’oggetto della domanda e l’oggetto della decisione. Tale non coincidenza può essere fisiologica o 

patologica, a secondo che avvenga secundum ius processuale o contra ius processuale. Si ha una non 

coincidenza secundum ius, cioè non dipendente da errori del giudice, nell’ipotesi di una pluralità di 

domande fra loro alternative o condizionate.  Se, dunque, il giudice in questi casi non esamina una domanda, 

lo fa in maniera fisiologica, cioè senza violare, anzi rispettando le norme processuale. Ben può essere 

quindi, che le domande proposte siano più di quelle decise, e quindi si cia uno scarto fisiologico fra oggetto 

del processo e oggetto della decisione”. 
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A noção de objeto do processo não raras vezes é identificada com a noção de mérito 

e de pretensão processual.25 Seria a res in iudicium deducta, ou o direito material deduzido 

em juízo, que é compreendido pelo processo em um estado de asserção.26 

                                                           
25  A ideia de pretensão processual é acolhida por relevante parcela da doutrina brasileira: GUIMARÃES 

RIBEIRO, Darci. Objeto do processo e objeto do debate: dicotomia essencial para uma adequada 

compreensão do novo CPC, cit., p. 28. ARAÚJO, José Henrique Mouta. Objeto litigioso do processo: 

reflexões sobre o tema. Fredie Didier Jr. (Org.). Teoria do processo – Panorama doutrinário mundial. 

Salvador: Juspodivm, 2010, v. 2, p. 420. SIQUEIRA, Thiago. Objeto do processo, questões prejudiciais e 

coisa julgada: análise dos requisitos para a formação de coisa julgada sobre a questão prejudicial 

incidental no Código de Processo Civil de 2015. Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em Direito 

Processual) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2018, p. 42-45. Não se adota esta 

terminologia, embora seja imperativo reconhecer que se trata de termo amplamente utilizado e debatido na 

doutrina processual. Com efeito, a ideia de “pretensão processual” foi confeccionada na doutrina germânica 

para explicar o emprego da palavra “pretensão” como objeto do processo pela ZPO (Código de Processo 

Civil), enquanto o termo recebia outro emprego no BGB (Código Civil), cf. SCHWAB, Karl Heinz. El 

objeto litigioso en el proceso civil, cit., p. 4-6. Assim, a noção de pretensão processual, muito embora tenha 

teoricamente se generalizado, nasce com um propósito específico: explicar a legislação processual alemã 

de modo sistemático, sobretudo em consideração do código civil do país. Bem vistas as coisas, ademais, 

utilizar o termo “pretensão processual” é utilizar de um “conceito interposto”, que pode muito bem ser 

dispensado: se o “objeto do processo”, conceito carente de definição, é explicado através da noção de 

“pretensão processual”, que também carece de explicação, é mais apropriado e menos confuso dedicar-se 

a compreender o próprio objeto do processo sem conjugá-lo com outra expressão indefinida – e, portanto, 

inútil na realidade brasileira. Por isso, não há necessidade de encampá-la no direito brasileiro, que pode 

muito bem se servir das noções de direito material deduzido em juízo, definindo o objeto do processo sem 

recurso à pretensão processual. Parece-nos que o apego ao termo “pretensão processual” é um germanismo 

que, embora compreensível diante da forte influência teórica tedesca (seja diretamente no direito brasileiro, 

seja indiretamente, mediante os italianos), não se justifica. Nesse sentido: CERINO-CANOVA, Augusto. 

La domanda giudiziale ed il suo contenuto. Commentario del Codice di Procedura Civile. Enrico Allorio 

(dir.). Torino: UTET, 1980, v. 2, t. I, p. 68-70. Note-se que a própria ideia de ação, composta pela causa de 

pedir e pedido, consoante disposição específica do direito positivo brasileiro, é mais apropriada para 

descrever o objeto do processo – aliás, a própria doutrina italiana aponta que “il tema dell’oggetto del 

processo si è tradizionalmente spettato come il problema della identificazione dele azioni” (CONSOLO, 

Claudio. Domanda giudiziale. Digesto dele discipline privatistiche. Torino: UTET, 1991, v. VII, p. 64). No 

mesmo sentido: MENCHINI, Sergio. I limiti oggettivi del giudicato civile, cit., p. 17. Confirmando isso, 

percebe-se que CHIOVENDA, ao abordar o tema da identificação das ações, destaca a sua importância 

justamente por ser essencial para a aplicação da litispendência, da modificação da demanda e da coisa 

julgada, temas que identicamente justificam o objeto do processo (CHIOVENDA, Giuseppe. 

Identificazione dele azioni. Sulla regola “ne eat iudex ultra petita partium (1903). Saggi di diritto 

processuale civile. Milano: Giuffrè, 1993, v. 1, p. 158). Além de tudo isso, a noção de pretensão processual 

parece ser ambígua, suscitando as variadas pretensões processuais que surgem no processo, sobretudo à 

sentença de modo geral. Sobre as noções de ação e as várias pretensões processuais, MACÊDO, Lucas 

Buril de; SCHIBUOLA, Maurício. Retomando a polêmica sobre a ação: apontamentos compreensivos a 

uma disputa terminológica. Revista Eletrônica de Direito Processual. Rio de Janeiro: UERJ, 2018, v. 19, 

n. 1, p. 214-266. No entanto, é importante que se esclareça: as noções de pretensão processual e de direito 

material alegado no processo são equivalentes, isto é, detêm o mesmo significado e divergem apenas na 

terminologia. Equiparando os conceitos de pretensão processual, mérito e objeto do processo – o que, a 

nosso ver, apenas destaca a inutilidade do conceito de “pretensão processual” para o sistema normativo 

brasileiro: GUIMARÃES RIBEIRO, Darci. Ob. Cit., Id.. 
26  É essa a posição clássica, adotada, por exemplo, por: CERINO-CANOVA, Augusto. La domanda giudiziale 

ed il suo contenuto, cit., p. 119. Também: MENCHINI, Sergio. I limiti oggettivi del giudicato civile, cit., 

p. 45-46. Da mesma forma: PROTO PISANI, Andrea. Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti 

oggettivi. Rivista di diritto processuale. Padova: CEDAM, 1990, v. XLV (II Serie), p. 386-387. No mesmo 

sentido, destacando a relação entre direito material e processo e ressaltando a necessidade de enxergar o 

direito material como asserção: CONSOLO, Claudio Domanda giudiziale, cit., p. 64. Igualmente: 

FORNACIARI, Michele. Oggetto del processo e diritto sostanziale. Rivista trimestrale di diritto e 
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Com este conceito busca-se uma análise que, descartando a remissão aos sujeitos, 

foque na objetividade da demanda, revelando os seus elementos essenciais para que sejam 

tomados em conta na tramitação do processo e na tomada de decisão. Trata-se de um 

conceito da ciência processual que revela utilidade a qualquer ordenamento, uma vez que 

todo processo tem um objeto em torno do qual gira a atividade das partes e do juiz.27 É uma 

percepção teórica relevante e capaz de garantir objetividade: através da noção de objeto do 

processo é possível estabelecer relações de identidade, similitude e diferença entre 

demandas, o que significa que serve de arsenal teórico para compreender e aplicar institutos 

processuais ligados às relações entre demandas, como a conexão, a litispendência e a coisa 

julgada.28 Além disso, é comum na doutrina o tracejo de um estreito encadeamento lógico 

entre objeto do processo, objeto da sentença e limites objetivos da coisa julgada.29 Por outro 

lado, vale notar que não é essencial que tais institutos tenham uma necessária relação com a 

identidade de demandas, embora normalmente tenham. É possível a cada sistema processual 

eleger determinado critério para estabelecer os fatos geradores e limites de tais institutos, 

como, por exemplo, ocorre com a coisa julgada (claim preclusion) no ordenamento 

processual norte-americano.30 

                                                           
procedura civile. Milano: Giuffrè, 2015, v. 69, f. 3, p. 837. Em sentido contrário defendendo que o objeto 

do processo trata, na verdade, de uma relação entre o demandante e o Estado, no sentido de que é a este que 

se pede uma providência, que tem apenas como pressuposto o direito material: BOTELHO DE 

MESQUITA, José Ignacio. Da ação civil. Teses, estudos e pareceres de processo civil. São Paulo: RT, 

2005, v. 1, p. 83-84. 
27  SCHWAB, Karl Heinz. El objeto litigioso en el proceso civil, cit., p. 4. Cuida-se, nas suas premissas mais 

básicas, de conceito lógico-jurídico, cf. DIDIER JR, Fredie. Sobre a teoria geral do processo, essa 

desconhecida, cit., p. 56.; ou jurídico-material, cf. VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema 

de direito positivo. São Paulo: Noeses, 2010, p. 31-32. 
28  Destacando a importância da definição da ação, como conceito básico para a definição do objeto do 

processo, para o funcionamento em geral do direito processual: CERINO-CANOVA, Augusto. La domanda 

giudiziale ed il suo contenuto, cit., p. 119. Sobre as relações entre os processos a partir da identidade parcial 

ou total dos objetos: LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. Brasília: Gazeta 

Jurídica, 2016, passim. 
29  LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 13. No ponto, é de se reconhecer a relação lógica do objeto do processo com a solução do 

problema, pois, “se a coisa julgada visa a imunizar os resultados produzidos em um determinado processo, 

é o objeto do processo quem delimita quais poderão, a princípio, ser esses resultados”, cf. SIQUEIRA, 

Thiago. Objeto do processo, questões prejudiciais e coisa julgada: análise dos requisitos para a formação 

de coisa julgada sobre a questão prejudicial incidental no Código de Processo Civil de 2015, cit., p. 35. 
30  Sobre o tema, cf.: TARUFFO, Michele. “Collateral estoppel” e giudicato sulle questioni. Rivista di diritto 

processuale. Padova: CEDAM, 1971, anno XXVI (II Serie), n. 4, p.  654. ALVIM, Artur da Fonseca. 

“Coisa julgada nos Estados Unidos”. Revista de Processo. São Paulo: RT, 2006, v. 132, p. 76. HAZARD 

JR, Geoffrey C. Revisiting the Second Restatement of Judgments: Issue preclusion and related problems. 

Cornell Law Review, 1981, v. 66, p. 577-578. CASAD, Robert C.; CLERMONT, Kevin. M. Res judicata: 

a handbook on its theory, doctrine, and practice. Durham: Carolina Academic Press, 2001, p. 5. YEAZELL, 

Stephen C. Civil procedure. 7ª ed. New York: Aspen, 2008, p. 694. Note-se que, no direito romano clássico, 

a litiscontestatio fazia caducarem todas as ações concorrentes, desde que contemporâneas, que se referissem 
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A noção de objeto do processo é empregada em diferentes sentidos e, também, com 

uma diversidade de alcance.31 Em uma demanda judicial, há aquilo que efetivamente será 

decidido, isto é, resolvido como questão principal, no dispositivo da decisão, e, por conta 

disso, possivelmente será albergado pela coisa julgada. Para aqueles que querem designar 

isso de objeto do processo, ele se limitará à pretensão material alegada, aos pedidos 

deduzidos ou, ainda, às petições em que se requer a tutela jurisdicional, em uma visão mais 

preocupada em limitar o conceito à seara processual.32 Esse desenho conceitual também é 

comumente designado como objeto litigioso do processo.33 

                                                           
ao direito deduzido em juízo, cf. LIEBMAN, Enrico Tullio. Azioni concorrenti (1934). Problemi del 

processo civile. Napoli: Morano, 1962, p. 54-55. 
31  Sobre a variação do objeto do processo na histórica, ver: BUZAID, Alfredo. Da lide: estudo sobre o objeto 

litigioso (1980). Estudos e pareceres de direito processual civil. São Paulo: RT, 2002, p. 75-86. 
32  “La solicitud ocupa pues el lugar clave en el litigio. Las partes litigan sobre el fundamento de esa solicitud. 

Si las solicitudes son varias, habrá pluralidad de objetos litigiosos” (SCHWAB, Karl Heinz. El objeto 

litigioso en el proceso civil, cit., p. 243). A visão de SCHWAB, e outros, como ROSENBERG, é de que a 

natureza do objeto do processo é processual, pois são conceitos e elementos próprios do direito processual 

que indicam o objeto do processo; em contraposição a essa visão está aquele que reputa natureza material 

ao objeto do processo, isto é, a noção de que ele é definido por elementos de direito material, ainda que não 

o próprio direito material, mas a sua afirmação no processo. Nesse sentido, entre a doutrina brasileira, há 

conceito que define objeto do processo como “uma declaração de vontade feita pelo autor, através de uma 

petição fundamentada, para obter uma sentença” (GUIMARÃES RIBEIRO, Darci. Objeto do processo e 

objeto do debate: dicotomia essencial para uma adequada compreensão do novo CPC, cit., p. 28). Muito 

embora não se discorde da definição, parece que a contraposição entre as natureza material e processual do 

objeto do processo é um falso problema, uma vez que se trata de tema que revela verdadeira simbiose entre 

processo e direito material, podendo ora ser observado de um lado e ora de outro, sem que se possa afirmar 

que qualquer das perspectivas são falsas; são, na verdade, complementares, na medida em que apenas o 

observador que tiver consciência das duas parcelas do fenômeno pode descrevê-lo com precisão, em um 

tema que sobreleva a importância da instrumentalidade do processo. Enfim, não há como cindir de modo 

estanque a “petição” e o seu conteúdo, que é o direito material deduzido em juízo, tornando inútil o debate 

acerca da natureza processual ou material do objeto do processo: o objeto tem aspectos de direito processual 

e de asserção do direito material. Deve-se recordar o alerta, no ponto, para que não se acabe “sacrificando 

all’altare dell’autonomia del processo i legami che pur sussistono fra la sfera processuale e quella 

sostanziale (distinte, ma non incomunicabili)” (FAZZALARI, Elio. Note in tema di diritto e processo, cit., 

p. 115). Igualmente ressaltando a importância de uma visão do objeto do processo que transborde a noção 

meramente processual, para que se consagre sua função instrumental: “Nè, in contrario, puó bastare, mi 

pare, l’invocazione dell’autonomia del diritto processuale. Autonomia non significa infatti autosufficienza. 

Il processo, per quanto autonomo, non è cioè fine a se stesso. Al contrario, vive in funzione del diritto 

sostanziale: per lo più scaturisce da una crisi di quest’ultimo e sempre, anche in quelle poche ipotesi nelle 

quali non è cosi, fornisce comunque un prodotto di diritto sostanziale, nel senso che statuisce in merito al 

dover essere dei rapporti (sostanziali, appunto) fra le parti. Esso non si fa, insomma, per ottenere un qualche 

risultato rilevante di per sé; si fa per ottenere – per lo più sostitutivamente – un risultato di diritto 

sostanziale” (FORNACIARI, Michele. Oggetto del processo e diritto sostanziale, cit., p. 840). Vale 

consultar, no mesmo sentido, as críticas bem desenvolvidas em: MENCHINI, Sergio. I limiti oggettivi del 

giudicato civile, cit., p. 45-57.  
33  SANCHES, Sydney. Objeto do processo e objeto litigioso do processo. Revista de Processo. São Paulo: 

RT, 1979, n. 13, p. 45-46. Há doutrina que identifica o objeto do processo como a pretensão processual e o 

objeto litigioso com o conteúdo substancial do objeto do processo: PENALVA, Ernesto Pedraz. Objeto del 

proceso y objeto litigioso. El proceso civil y su reforma. José Domingo Martín Espino (coord..). Madird: 

COLEX, 1998, p. 250-255. 
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Por outro lado, é usual designar de objeto do processo todos os pontos e as questões 

ligadas ao mérito: nesta acepção, é possível afirmar que tudo atinente ao direito material 

deduzido em juízo (res in iudicium deducta) é objeto do processo.34 Pode-se dizer que o fato 

jurídico e a relação jurídica alegados, sobre os quais versará a tutela jurisdicional, são o que 

compõe o objeto do processo. Assim, ingressam nesse conceito não apenas o pedido, mas 

também a causa de pedir e as exceções do réu. Essas alegações, sendo controvertidas – 

tornando-se questões em senso técnico, portanto –, guiarão os atos processuais e serão 

resolvidas na decisão judicial, o que pode ser feito na fundamentação, ou, caso sejam 

propriamente decididas, no dispositivo.35 Neste último sentido, costuma-se empregar a 

expressão objeto da cognição.36 

É possível, ainda, adotar uma noção mais ampla de objeto do processo, em que 

ingressam também as questões processuais, como os pressupostos de existência e validade 

do processo e as questões relacionadas ao exercício regular da ação em sentido processual; 

ou seja, o objeto do processo se consubstanciaria nas questões de mérito e de admissibilidade 

a cargo de decisão judicial, designando estas últimas como objeto formal do processo.37 Há 

de se reconhecer que este último sentido é o menos usual, recebendo pouco prestígio entre 

os processualistas. 

                                                           
34  Em célebre lição (DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil. Fundamentos 

do processo civil moderno. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, tomo I, p. 232-276), distinguem-se os pontos 

e as questões, que são os pontos marcados pela controvérsia (p. 240-241); as questões, que podem ser de 

mérito ou processuais, são justamente advindas das alegações controvertidas da causa de pedir e da defesa, 

que são necessariamente resolvidas pelo juiz na motivação da decisão. Adota-se o importante manancial 

teórico, com uma breve divergência: o Professor DINAMARCO reputa inexatas as ideias de LIEBMAN e 

CARNELUTTI, dentre outros, de que o mérito é composto por questões, afirmando que o mérito é o objeto 

do processo, isto é, na sua concepção, a pretensão processual deduzida no pedido, e tão somente isso; 

portanto, em sua construção teórica, as questões de mérito são as matérias decididas na fundamentação e o 

mérito a matéria propriamente decidida no dispositivo, pelo que seria inadequado dizer que no dispositivo 

se resolvem questões de mérito ou, de qualquer outra forma, confundir os conceitos (p. 243-245); apesar 

disso, na teoria processual de que parte este trabalho, reputa-se lídimo nomear de questões tanto as matérias 

que são resolvidas na fundamentação quanto as que são decididas no dispositivo, embora seja importante e 

necessário distingui-las: configuram-se principais as questões de mérito resolvidas no dispositivo e 

incidentais aquelas que merecem solução na fundamentação da decisão.  
35  Não se quer dizer, com a passagem acima, que esse material é o único que guia o processo ou que apenas 

são questões as que tratem do mérito. Material de índole processual podem se tornar questões e nortear o 

iter processual. 
36  WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. São Paulo: RT, 1987, p. 41.  
37  Neste sentido: CHIOVENDA. Giuseppe. Principii di diritto processuale civile. Napoli: Jovene, 1965, p. 83 

e ss. Assim também: TUCCI, Rogério Lauria. Jurisdição, ação e processo civil (Subsídios para a Teoria 

Geral do Processo Civil). Revista de Processo. São Paulo: RT, 1988, n. 52, p. 29. SANCHES, Sydney. 

Objeto do processo e objeto litigioso do processo, cit., p. 42-43. 
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Adota-se o conceito no segundo sentido38 – note-se, no entanto, que “essa é uma 

questão meramente terminológica, que em si mesma não afeta a essência do pensamento” –

39: objeto do processo é delineado pelo pedido e pela causa de pedir, além das exceções do 

réu, e o que busca designar pode ser chamado, também e simplesmente, de mérito. Leva-se 

em consideração que, “causa petendi e petitum, intimamente ligados, qual verso e reverso 

da mesma medalha, ou alicerces e paredes do mesmo edifício, são por excelência os 

elementos identificadores do objeto do processo, pois o petitum é condição de existência da 

causa petendi e esta, por sua vez, não se limita a qualificá-lo ou restringi-lo, mas o individua 

plenamente”.40 

Assim se entende porque a opção por designar como objeto do processo ou mérito 

apenas o pedido ou o material capaz de formar coisa julgada, embora seja majoritária na 

doutrina,41 acaba centrando demais neste instituto a descrição de um fenômeno que lhe é 

relativamente independente – inclusive, havendo as noções de objeto litigioso do processo 

para designar o que provavelmente será alvo da coisa julgada e de limites objetivos da coisa 

julgada para circunscrever a estabilidade da decisão, mais propriamente.42 É notável que 

uma série de atividades processuais, como a produção de provas, recaem sobre a causa de 

pedir ou sobre as exceções, o que tornaria a noção de objeto do processo, ao se limitar ao 

pedido, insuficiente para justificá-las, uma vez que preocupada, tão-somente, com a res 

judicata. Anote-se, ainda, que para delimitar mais precisamente o que é alcançado pela 

própria coisa julgada é essencial a remissão à causa petendi, sem o que ela alcançaria uma 

série de situações de modo injusto.43 Sem contar que, ao estreitar a descrição do objeto do 

                                                           
38  Assim também: SANCHES, Sydney. Objeto do processo e objeto litigioso do processo, cit., p. 44-45 
39  DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil, cit., p. 266. O texto aqui replicado 

é utilizado pelo autor ao analisar as ideias de ARRUDA ALVIM, que se equiparam às aqui defendidas. 

Realmente, na terminologia aqui adotada, objeto do processo equivale a objeto do conhecimento do juiz no 

pensamento do Professor DINAMARCO, enquanto objeto litigioso do processo, conforme aqui esposado, é 

o mesmo que objeto do processo em sua construção. 
40  BOTELHO DE MESQUISTA, José Ignacio. A causa petendi nas ações reivindicatórias. Teses, estudos e 

pareceres de processo civil. São Paulo: RT, 2005, v. 1, p. 140. 
41  No ponto, vale destacar o clássico e relevante texto, que capitaneia a corrente doutrinária neste sentido: 

DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil. Fundamentos do processo civil 

moderno. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, tomo I, p. 232-276.  
42  Embora fazendo remissão às noções processuais e materiais de objeto do processo, MENCHINI fornece uma 

importante bússola para a escolha conceitual: “Una scelta tra queste due posizione, se è innegabilmente 

condizionata dalle opinioni che ciascuno abbia in ordine ai rapporti tra diritto e processo ed in particolare 

in ordine alla strumentalità del secondo rispetto al primo, dipende principalmente dall’analisi del dato 

positivo” (MENCHINI, Sergio. I limiti oggettivi del giudicato civile, cit., p. 47). 
43  HABSCHEID. Walter J. L’oggetto del processo nel diritto processuale civile tedesco. Rivista di diritto 

processuale. Padova: CEDAM, 1980, v. XXXV, n. II, p. 461-462. 
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processo ao pedido, uma série de institutos processuais de definição de regras de 

competência, procedimentais ou de identidade entre demandas, que tomam em conta a causa 

petendi, não poderiam se amparar no conceito, reclamando outro arsenal teórico, 

aumentando desnecessariamente a complexidade do direito processual civil. Aliás, 

retomando a concepção de que o objeto do processo define o alvo do provimento que virá, a 

própria decisão não pode levar em conta causa petendi não deduzida em juízo, o que só 

sobreleva a conveniência de uma percepção de objeto do processo que compreenda também 

a causa de pedir. Isso significa que a ideia tradicional de objeto do processo não é capaz de 

explicar a maior parte dos esforços das partes e do juiz durante o desenvolvimento do 

contraditório e do processo.44 Finalmente, o direito positivo brasileiro, ao acenar para a causa 

de pedir como elemento objetivo relevante em várias oportunidades, é melhor representado 

pelo conceito de objeto do processo mais abrangente, abarcando juntamente o pedido e a 

causa de pedir.45 

Aliás, nesse ensejo, vale recordar que HABSCHEID, remetendo ao então esquentado 

debate na doutrina alemã acerca do objeto do processo, questiona se um sujeito demandar 

em juízo determinada soma em dinheiro, sob o fundamento de que havia celebrado uma 

compra e venda, poderia, posteriormente ao julgamento pela improcedência de seu pedido, 

propor novas demandas, desta vez suscitando a ocorrência de enriquecimento ilícito ou, 

ainda, uma terceira demanda, em que invoque responsabilidade civil. Às suas perguntas 

hipotéticas, responde o processualista alemão que para a teoria processualista não haveria 

dúvidas, a resposta seria claríssima: as demandas posteriores seriam inadmissíveis, porque 

relativas ao mesmo objeto.46  

Ora, se naquele tempo e contexto a questão era clara no sentido apontado, parece 

que a resposta, hoje, seria clara no sentido exatamente contrário: trata-se de causae petendi 

diversas que, por isso (art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC/2015), não tornam inadmissível a 

propositura das novas demandas. A legislação brasileira elege o conceito de ação como 

peça-chave para a identificação do óbice da coisa julgada e, ao apontar seus elementos, 

                                                           
44  Nesse sentido: FAZZALARI, Elio. Note in tema di diritto e processo, cit., p. 138-139. 
45  Trazendo também boas razões para a opção pelo conceito abrangente: DOMIT, Otávio Augusto Dal Molin. 

Iura novit curia e causa de pedir. São Paulo: RT, 2016, p. 232-234. 
46  HABSCHEID. Walter J. L’oggetto del processo nel diritto processuale civile tedesco. Rivista di diritto 

processuale. Padova: CEDAM, 1980, v. XXXV, n. II, p. 455. 
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destaca as mesmas partes, causa de pedir e pedido; os elementos objetivos relevantes para 

delinear a coisa julgada são, portanto, o pedido e a causa de pedir.47 

Isso só indica que, se o conceito de objeto do processo pretende ser mais útil, 

guardando consonância com a razão histórica para o seu surgimento, ele deve ser preenchido 

de modo diverso do que fora anteriormente. Não se pode tirar os olhos do direito positivo 

para definir o objeto do processo.48 No contexto normativo brasileiro atual, que deve ser o 

parâmetro, a conceituação mais abrangente de objeto do processo é preferível.49 

Muito embora a opção por um dos conceitos de objeto do processo possa parecer 

tornar serena a sua identificação, acontece que também os seus elementos caracterizadores, 

assim como os traços que fixam as fronteiras do pedido e da causa de pedir, variam bastante 

de acordo com as várias teorias construídas em torno deles, e, justamente por isso, revelam 

um ofício tormentoso. Realmente, há relevante obscuridade na precisão do que efetivamente 

ingressa no processo como pedido e o que é mero requerimento, assim como não é tarefa 

simples precisar o que é causa petendi e o que é mero argumento legal ou alegação de fato 

simples.50 

Por sua vez, chama-se de objeto litigioso do processo a parcela que será decidida, 

isto é, que foi objeto de pedido e, por isso, será solucionada como questão principal. Já o 

objeto do conhecimento do juiz é categoria que engloba todos os pontos e todas as questões 

postas à sua solução, o que abrange as matérias de cunho processual, as versadas na causa 

de pedir e além dela – como os argumentos jurídicos e de fato em geral –, bem como as 

questões principais. Este último conceito acaba por transbordar o objeto do processo, 

alcançando elementos que são estranhos a ele, conforme o conceito aqui adotado. Neste 

ponto, o importante é destacar que o objeto de decisão é o que foi pedido, o que revelará 

                                                           
47  Como se destaca, há uma opção política de centrar-se o direito positivo na ideia de objeto ou de ação para 

descrever a res in iudicium deducta: BUZAID, Alfredo. Da lide: estudo sobre o objeto litigioso (1980). 

Estudos e pareceres de direito processual civil. São Paulo: RT, 2002, p. 111-112. 
48  CHIZZINI, Augusto. La domanda giudiziale e il suo contenuto. Milano: Giuffrè, 2018, p. 5. 
49  Destacando que o objeto do processo deve ser definido em conformidade com o sistema processual vigente: 

HABSCHEID. Walter J. L’oggetto del processo nel diritto processuale civile tedesco, cit., p. 458. Vale 

ressaltar também que o processualista alemão conclui que a causa petendi é elemento pertinente ao objeto 

do processo (p. 461-462). 
50  CONSOLO, Claudio. Domanda giudiziale. Digesto delle discipline privatistiche. Torino: UTET, 1991, v. 

VII, p. 65. 
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eficácia para além do processo, enquanto são meramente resolvidas as questões incidentais, 

distinção sobremaneira importante para evitar confusões.51 

Antes de prosseguir, cabem algumas anotações. 

Independentemente da ideia que se adote acerca do objeto do processo, é importante 

notar que nem todas as questões a serem resolvidas na decisão judicial são efetivamente 

trazidas pelas partes. Por isso, não é correto identificar a demanda e o objeto de decisão, uma 

vez que o ordenamento jurídico, sopesando as noções de dispositividade e inquisitoriedade, 

permite – rectius: obriga – a tomada de decisão com base em pontos que não foram 

levantados pelas partes ou mesmo sobre matérias quanto às quais não houve pedido. Há, de 

fato, questões cognoscíveis de ofício pelo juiz, que não precisam ser suscitadas pelas partes 

para que integrem o campo do que será resolvido ou decidido.52 

Apesar de tais questões poderem ser conhecidas mesmo que não tenham sido 

levantadas pelas partes, isso não significa que seja permitido ao órgão judicante resolvê-las 

ou decidi-las sem dar oportunidade aos sujeitos parciais para que se manifestem sobre elas. 

Não há permissão no ordenamento jurídico para que sejam tomadas decisões-surpresa ou de 

terceira via, isto é, decisões fundadas em matérias sobre as quais as partes não tiveram a 

oportunidade de se manifestar.53  

                                                           
51  Cf. FAZZALARI, Elio Il cammino della sentenza e della ‘cosa giudicata’. Rivista di diritto processuale. 

Padova: CEDAM, 1988, v. XLIII, n. II, p. 593-595. No direito brasileiro, há a situação peculiar da coisa 

julgada sobre questão prejudicial (art. 503, § 1º, do CPC), que reclamaria uma análise mais detida. Sobre o 

tema: SIQUEIRA, Thiago. Objeto do processo, questões prejudiciais e coisa julgada: análise dos 

requisitos para a formação de coisa julgada sobre a questão prejudicial incidental no Código de Processo 

Civil de 2015, cit., passim. 
52  MENCHINI, Sergio. I limiti oggettivi del giudicato civile, cit., p. 11-13. 
53  Sobre a proibição de decisão-surpresa: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. “Os elementos objetivos da 

demanda examinados à luz do contraditório”. In: Causa de pedir e pedido no processo civil (questões 

polêmicas). José Roberto dos Santos Bedaque e José Rogério Cruz e Tucci (Coord.). São Paulo: RT, 2002, 

p. 39-42. OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Poderes do juiz e visão cooperativa do processo. Revista 

de Direito Processual Civil, n. 27. Curitiba: Gênesis, 2003, p. 28-29. DIDIER JR, Fredie. “Princípio do 

contraditório: aspectos práticos”. Revista de Direito Processual Civil, n. 29, p. 510. Curitiba: Gênesis, 2003. 

SOUSA, Miguel Teixeira de. Estudos sobre o novo processo civil. Lisboa: Lex, 1997. GRECO, Leonardo. 

“O princípio do contraditório”. Revista Dialética de Direito Processual, n. 24, p. 76-77. São Paulo: 

Dialética, 2005. GOUVEIA, Lúcio Grassi. A função legitimadora do princípio da cooperação intersubjetiva 

no processo civil brasileiro. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 72, 1993, p. 33-53. CABRAL, Antonio 

do Passo. ll principio del contraddittorio come diritto d’influenza e dovere di dibattito. Rivista di diritto 

processuale, v. 2, n. 2. Milano: CEDAM, 2005, p. 449-464. ZANETI JR, Hermes. A constitucionalização 

do processo. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 180. CUNHA, Leonardo Carneiro da. A atendibilidade dos 

fatos supervenientes no processo civil: uma análise comparativa entre o sistema português e o brasileiro. 

Coimbra: Almedina, 2012, p. 61. FREITAS, José Lebre de. Introdução ao Direito Processual Civil: 

conceito e princípios gerais à luz do novo código. Coimbra: Gestlegal, 2013. BARREIROS, Lorena 

Miranda. Fundamentos constitucionais do princípio da cooperação processual. Salvador: JusPodivm, 

2013, p. 198-199. CAVANI, Renzo. Contra as “nulidades-surpresa”: o direito fundamental ao contraditório 

diante da nulidade processual. Revista de Processo, n. 218. São Paulo: RT, 2013, p. 65-80. MESQUITA, 
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Além disso, outro grave problema em torno do objeto do processo é o centrismo 

que a atuação do autor recebeu ao longo de sua construção, elevando apenas o pedido e a 

causa de pedir como dados para aferir o que lhe constitui. Precisamente, com a adoção desta 

percepção clássica, toda e qualquer manifestação do réu seria irrelevante para o objeto do 

processo. Todo o conteúdo a ser conhecido e decidido seria erigido a tal patamar através, 

exclusivamente, da atuação do autor. Esta ótica é patentemente inadequada e em 

desconformidade com as premissas constitucionais do processo contemporâneo, que 

outorgam elevado valor à participação do réu no processo.54 

A participação do réu também constitui objeto do processo, notadamente as 

exceções materiais deduzidas. Isto significa que os fatos impeditivos, modificativos e 

extintivos alegados pelo réu para conseguir a improcedência do pedido do autor integram 

também o objeto do processo. Naturalmente, a dedução de exceções pelo réu amplia os fatos 

a serem conhecidos pelo órgão judicante, porém, por si só, não tem o efeito de estender o 

objeto litigioso do processo, uma vez que sua finalidade é – entre outras, porém sobretudo – 

a improcedência do pedido do autor. 

Objeto do processo, pode-se dizer, é a soma dos fatos jurídicos e relações jurídicas 

deduzidas no processo e da tutela jurisdicional requerida.55 Evidentemente que pouco 

importa, para a definição do objeto do processo e para a dinâmica do processo, se os fatos e 

a relação jurídica existem: o que compõe o objeto do processo são as manifestações de 

vontade das partes no sentido de conseguir a tutela jurisdicional requerida, carreando 

alegações neste sentido.56 Desse modo, pode-se afirmar que o direito que se pretende fazer 

                                                           
Maíra de Carvalho Pereira. O Contraditório no Estado Constitucional Brasileiro. Dissertação (Mestrado 

em Direito) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014, p. 67-77. SOUZA, André Pagani. 

Vedação das decisões-surpresa no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2014, passim. MITIDIERO, Daniel. 

Colaboração no processo civil. 3ª ed. São Paulo: RT, 2015, p. 112-122. 
54  Assumindo postura que valoriza a posição do réu no processo: DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría 

general del proceso. 2ª ed; Buenos Aires: Editorial Universidad, 1997, p. 385. SICA, Heitor Vitor de 

Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2011. DIDIER JR, Fredie. 

Contradireitos, objeto litigioso do processo e improcedência no CPC-2015. Improcedência. Rinaldo 

Mouzalas; Beclaute Oliveira Silva; Rodrigo Saraiva Marinho (coord.). Salvador: Juspodivm, 2015, p. 61-

72. 
55  Substancialmente, concorda-se com a noção de que “l’oggetto del processo è costituito dalla pretesa (le 

conclusioni) dell’attore di ottenere una sentenza pronunciata in un procedimento che abbia ad oggetto un 

determinato stato di fatto (oggetto della domanda)” (HABSCHEID. Walter J. L’oggetto del processo nel 

diritto processuale civile tedesco, cit., p. 462), porém é preferível um conceito que não delimite tanto a 

noção de causa de pedir aos fatos alegados, por razões que serão expostas no item a seguir. 
56  Assim, e, por isso, preferindo o conceito de petição ao de afirmação de direito para delimitar o objeto do 

processo: GUIMARÃES RIBEIRO, Darci. Objeto do processo e objeto do debate: dicotomia essencial 

para uma adequada compreensão do novo CPC, cit., p. 28-32.  
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valer no processo, que consubstancia o seu objeto, é uma situação hipotética, meramente 

afirmada, que corresponde a uma posição substancial específica e distinta de qualquer outra 

que possa contemporaneamente existir entre os mesmos sujeitos.57 Pedido e causa de pedir, 

portanto, são duas perspectivas do direito material afirmado, são narrativas dos fatos, da 

configuração do direito material e das medidas para a sua tutela, o que consubstancia o objeto 

do processo, que carece, para ser devidamente precisado, de que o intérprete tome em conta 

ambas as suas angulações.58-59 

Portanto, para que se tenha uma visão mais precisa do objeto do processo, é 

necessário esclarecer o que se tem por causa de pedir e por pedido,60 que o consubstanciam.61   

  

3. Causa de pedir 

A causa petendi é o elemento justificador da demanda: é composta pela parcela do 

arrazoado da parte que é juridicamente relevante para revelar o porquê daquele pleito. 

Todavia, especificar precisamente quais os elementos das razões das partes que ingressam 

na causa de pedir – isto é, que são juridicamente relevantes para caracterizar a demanda – é 

um sério problema teórico, que já recebeu várias respostas ao longo da história e de acordo 

                                                           
57  CERINO-CANOVA, Augusto. La domanda giudiziale ed il suo contenuto, cit., p. 222.  
58  MANDRIOLI, Crisanto. Riflessioni in tema di ‘petitum’ e di ‘causa petendi’. Rivista di diritto processuale. 

Padova: CEDAM, 1984, v. XXXIX, n. 2, p. 474. Em sentido contrário, insistindo que essa caracterização 

cai nas mesmas críticas da concepção material: CHIZZINI, Augusto. La domanda giudiziale e il suo 

contenuto. Milano: Giuffrè, 2018, p. 48-51. O processualista italiano acaba por chegar no mesmo resultado, 

afirmando que é o objeto do processo “una questione circa l’esistenza o l’inesistenza di una situazione 

giuridica soggetiva” (p. 52). 
59  Para uma defesa da teoria adotada, inclusive contextualizando-a nos sistemas jurídicos atuais: 

D’ALESSANDRO, Elena. L’oggetto del giudizio di cognizione. Torino: Giappichelli, 2016. 
60  Destacando a importância de uma determinação segura do que é o pedido e a causa de pedir para uma 

aplicação igualmente segura de outros institutos, como os limites da coisa julgada, a estabilização da 

demanda e o novum no apelo: TARZIA, Giuseppe. La regola della corrispondenza tra il chiesto e il 

pronunciato e le nullità da ultra e da extrapetizione. Rivista di diritto processuale. Padova: CEDAM, 1965, 

v. XX, n. 2, p. 391. 
61  Note-se que, para os fins desta tese, a visão estrutural, abordada acima, é suficiente. Todavia, é de se aderir 

ao alerta doutrinário no sentido de que considerações meramente estruturais, estáticas e rígidas não são 

suficientes para responderem outros problemas, que carecem de uma visão mais dinâmica, devendo 

considerar também a função e o contexto do que foi deduzido pelo autor e pelo réu, em uma visão menos 

abstrata e mais aproximada da complexidade da realidade, o que ocorre especialmente em processos 

coletivos, cf. CAPONI, Remo. Variabilità dell’oggetto del processo (nell’azione collettiva risarcitoria). 

Rivista di diritto processuale civile. Padova: CEDAM, 2009, v. LXIV, n. 1, p. 49. No mesmo sentido, 

porém sob o viés da identificação da ação: “Si tratta di un tema nel quale appare particolarmente evidente 

uno dei tipici limiti della scienza giuridica e di quella processualistica in particolare: l’insofferenza della 

realtà concreta, nel suo multiforme e variegato atteggiarsi, nelle sue mille sfaccettature, ad essere ingabbiata 

in schemi concettuali” (MANDRIOLI, Crisanto. Riflessioni in tema di ‘petitum’ e di ‘causa petendi’, cit., 

p. 466). 
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com diferentes linhas de pensamento. Certamente a causa de pedir é o mais difícil elemento 

de se definir para o objeto do processo.62 

De todo modo, a causa de pedir é elemento de forte contato com o direito material 

– inclusive, já se defendeu que seu conteúdo assume puramente a relação jurídica de direito 

material, ideia já superada.63 Realmente, a causa de pedir é composta pela afirmação da 

relação jurídica material e dos fatos jurídicos que a geraram. O demandante, ao pedir a tutela 

jurisdicional, deve justificar o provimento requerido com base no ordenamento jurídico, 

deduzindo os fatos jurídicos e a decorrente relação jurídica que autoriza a sua prolação. 

Causa de pedir, portanto, é a base jurídica para o pedido, o título que o legitima; é o que, 

caso efetivamente constatado, autoriza o exercício do poder jurisdicional, nos moldes como 

pleiteado. 

No entanto, os limites do que é necessário para precisar a causa de pedir estão longe 

de serem claros e tranquilos. Há forte contenda doutrinária, espalhada ao longo de anos, 

acerca do que caracteriza a causa de pedir: a relação jurídica deduzida ou os fatos jurídicos. 

Em apertada síntese, pode-se afirmar que a definição do que constitui a causa petendi passa 

por duas grandes teorias: aquela que defende a sua caracterização pelos fatos jurídicos 

                                                           
62  “Hoje é tarefa praticamente impossível emitir um conceito unívoco e abrangente de causa de pedir” 

(TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil. 3ª ed. São Paulo: RT, 2009, p. 26). Para 

uma análise das várias ideias sobre o tema, conferir o mesmo autor e mesma obra, p. 78-91 e p. 95-109. 
63  Apenas para que fique claro: nem sempre o objeto do processo será composto por uma relação jurídica de 

direito material – entendido aqui em contraposição com o direito processual. Na ação rescisória, por 

exemplo, o objeto pode ser a competência absoluta do juízo que prolatou a decisão rescindenda. Noutro 

exemplo, o mandado de segurança contra ato judicial pode ter como objeto o direito à publicidade restrita 

de um processo, que tenha sido indeferida pelo juiz. Nestes casos, assim como em tantos outros, o mérito 

é inequivocamente uma questão de direito processual. Não se pode afirmar, portanto, ao menos não com 

correção geral, que o objeto do processo é uma relação jurídica substancial, mas, sim, um “direito litigioso” 

(cf. ASSIS, Araken. Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: RT, 2002, p. 49). De todo modo, apenas para 

simplificar a exposição, será assumida a situação que normalmente acontece: o mérito como uma relação 

jurídica de direito substancial.  
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deduzidos na demanda, chamada de substanciação;64 e a que defende que é suficiente a 

definição da situação jurídica deduzida, nomeada de individualização.65-66  

Além dessa tomada de posição, vê-se também a tentativa de classificar as demandas 

entre as que são autodeterminadas, quando a situação jurídica deduzida basta para identificar 

a demanda, não podendo existir mais de um direito do mesmo tipo simultaneamente entre 

os mesmos sujeitos, e, doutro lado, as heterodeterminadas, em que os fatos jurídicos seriam 

essenciais para sua discriminação, uma vez que poderia subsistir entre os mesmos sujeitos 

relação jurídica com o mesmo conteúdo mais de uma vez.67 As primeiras ocorreriam nos 

direitos reais e, também, em qualquer outra hipótese dos chamados direitos absolutos, ou 

seja, oponíveis contra todos os sujeitos (alter), como os direitos da personalidade.68 Assim, 

por exemplo, em um processo em que se busca a tutela da propriedade, bastaria se referir à 

posição jurídica de vantagem e aos sujeitos e, com isso, a demanda já estaria delineada, 

                                                           
64  Defendida, dentre outros, por: HABSCHEID. Walter J. L’oggetto del processo nel diritto processuale civile 

tedesco, cit., p. 461. No Brasil, propondo um conceito que essencialmente prioriza os fatos jurídicos como 

elemento central da causa de pedir, definindo-a como: “o conjunto de fatos essenciais contemplados na 

situação jurídica de vantagem objetiva que servem de base à obtenção das consequências jurídicas 

pretendidas pela parte no processo em um determinado momento no tempo e espaço” (GUIMARÃES 

RIBEIRO, Darci. Análise epistemológica dos limites objetivos da coisa julgada. Revista de Processo. São 

Paulo: RT, 2013, n. 215, p. 66). Igualmente reputando a substanciação a opção mais adequada para o direito 

brasileiro: LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 82-84. Descrevendo que, no direito inglês, o determinante são os fatos alegados 

nas pleadings: JOLOWICS, J. A. On civil procedure. Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 2000, p. 

189. Nesse sentido, defendendo que os fatos substanciais são a causa de pedir, sem referência à relação 

jurídica: DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general del proceso, cit., p. 393-395. 
65  Afirmando que, de um ponto de vista estritamente dogmático, a opção pela teoria da individualização é 

preferível, pois capaz de garantir maior segurança: RICCI, Gian Franco. ‘Individuazione’ o 

‘sostanziazione’ nella riforma del processo civile. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Milano: 

Giuffrè, 1995, v. XLIX, n. 4, p. 1236. Defendendo, ainda que de modo implícito, a teoria da 

individualização, por entender que a substanciação infringiria a paridade de armas, uma vez que o réu teria 

todas as defesas preclusas por força da coisa julgada, enquanto o autor poderia dosar os meios de ataque 

selecionando apenas parte dos fatos constitutivos, sem sofrer com a preclusão: MENCHINI, Sergio. I limiti 

oggettivi del giudicato civile. Milano: Giuffrè, 1987, p. 12-13. 
66  Sobre a famosa polêmica, mais detidamente: TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo 

civil, cit., p. 112-125.  
67  Ver, por todos: CERINO-CANOVA, Augusto. La domanda giudiziale ed il suo contenuto. Commentario 

del Codice di Procedura Civile. Enrico Allorio (dir.). Torino: UTET, 1980, v. 2, t. I, p. 177-191. Ver 

também: CHIZZINI, Augusto. La domanda giudiziale e il suo contenuto. Milano: Giuffrè, 2018, p. 94-107. 

PROTO PISANI, Andrea. Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi. Rivista di diritto 

processuale. Padova: CEDAM, 1990, v. XLV (II Serie), p. 391-392. LUISO, Francesco Paolo. Diritto 

processuale civile. 9ª ed. Milano: Giuffrè, 2017, p. 60-63. Há quem entenda que nas autodeterminadas basta 

a exposição do pedido que se entende implicitamente a causa de pedir, enquanto que, nas 

heterodeterminadas, a exposição da causa de pedir possibilita a compreensão do pedido, cf. MANDRIOLI, 

Crisanto. Riflessioni in tema di ‘petitum’ e di ‘causa petendi’, cit., p. 476-477. 
68  Posicionando-se contra a possibilidade de demandas autodeterminadas, ao menos tendo em conta o sistema 

jurídico alemão então vigente, diante da exigência legal de que os fatos jurídicos sejam deduzidos, inclusive 

como exigência do direito de defesa do réu: HABSCHEID. Walter J. L’oggetto del processo nel diritto 

processuale civile tedesco, cit., p. 461. 
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pouco importando se a aquisição da propriedade deu-se por doação, compra e venda ou 

usucapião, uma vez que a diversidade do fato gerador da propriedade não cumula ou altera 

o direito de propriedade em si – e o mesmo ocorre com outros direitos reais, como o usufruto, 

a superfície o uso e a habitação.69 As segundas seriam características dos direitos 

obrigacionais, em que o título constitutivo da relação jurídica de vantagem seria 

imprescindível para caracterizá-las, uma vez que, por exemplo, é possível que existam vários 

créditos, com origens diversas, entre os mesmos sujeitos. Nessa hipótese, embora os fatos 

jurídicos não integrem propriamente a demanda, eles seriam essenciais para definir com 

precisão a posição jurídica substancial alegada no processo, uma vez que seria plausível dois 

direitos de idêntico conteúdo coexistirem ao mesmo tempo.70  

Fica patente que, a grosso modo, a teoria da substanciação prevalece nas demandas 

heterodeterminadas e a teoria da individualização prevalece nas demandas 

autodeterminadas.71 Desse modo, a partir da diferenciação entre as demandas de acordo com 

seu tipo, para fins de definição do que é a sua causa petendi, tem-se um meio de chegar a 

                                                           
69  CONSOLO, Claudio. Domanda giudiziale, cit., p. 72. Vale destacar, porém: “L’elencazione condotta a 

grandi linee sembrerebbe fornire la premessa per un’affermazione d’assieme: tutti i diritti reali, anzi i diritti 

assoluti e gli status sono individualizzati dai loro caratteri di struttura. L’affermazione sarebbe, tuttavia, 

affrettata poiché non terrebbe conto dei c. d. diritti reali di garanzia, pegno ed ipoteca in particolare, che 

possono sussistere più volte tra le stesse parti ed accedere più volte allo stesso credito” (CERINO-

CANOVA, Augusto. La domanda giudiziale ed il suo contenuto, cit., p. 178). Portanto, os direitos reais de 

garantia entrariam no rol de demandas heterodeterminadas. Conclui, então, Cerino-Canova: “Ora si deve 

sottolineare che pecca per eccesso un principio cosi formulato: tutti i diritti assoluti sono individualizzati 

da soggetti e contenuto. Il principio costituisce una generalizzazione un poco arbitraria poiché trascura 

alcune figure suscettibili di un diverso trattamento (p. 179). Vale destacar que o importante processualista 

italiano reputa também autodeterminados alguns outros direitos, como o direito ao depósito de uma coisa, 

o direito a um fazer específico, ou qualquer outro direito obrigacional que detenha uma prestação específica 

(p. 180-186).   
70  “Diritti che possono esistere contemporaneamente più volte tra i medesimi soggetti con lo stesso contenuto 

sono i diritti reali di garanzia ed i crediti ad una prestazione generica, quali in particolare i crediti pecuniari. 

La loro individualizzazione richiede anche il riferimento al fatto generatore, che tuttavia spiega un ruolo 

soltanto strumentale: non integra il contenuto della domanda, ma costituisce un mezzo per la 

determinazione di questo” (CERINO-CANOVA, Augusto. La domanda giudiziale ed il suo contenuto, cit., 

p. 222). 
71  Quanto à diferença prática, afirma PROTO PISANI que, nos direitos autodeterminados, a “livello di oggetto 

del processo e del giudicato ciò significa che il mutamento del fatto costitutivo non comporta mutamento 

del diritto fatto valere e pertanto (come per un verso dà luogo a modificazione della domanda ammissibile 

ai sensi degli artt. 184 e 345 c.p.c., così per altro verso) la domanda giudiziale con cui si faccia valere in un 

secondo processo un diritto dallo stesso contenuto ma basato su di un fatto costitutivo diverso (l’usucapione 

e non l’accessione) sarà domanda con cui si fa valere lo stesso diritto oggetto del primo giudicato e come 

tale preclusa da questo” (PROTO PISANI, Andrea. Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi. 

Rivista di diritto processuale. Padova: CEDAM, 1990, v. XLV (II Serie), p. 392) 
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uma teoria mista: seria a natureza da situação jurídica substancial deduzida que definiria se 

prevaleceria a substanciação ou a individualização.72 

Neste ponto, são necessárias duas anotações: a uma, não há, em abstrato, uma teoria 

da causa de pedir correta, uma vez que cada ordenamento jurídico possui autonomia para 

indicar quais os elementos que são relevantes para identificar uma demanda e, ademais, para 

estipular os pontos de identidade e relação entre elas; a duas, e consequentemente, as ideias 

de que a demanda é identificada pelo fato jurídico, em contraposição àquela que defende a 

identificação pela situação jurídica, apenas se contrapõem como modelos teóricos. Esta 

última asserção quer significar que, dentro de um determinado sistema normativo, é possível 

a adoção de um ou de outro modelo, porém, a partir do momento em que uma opção 

normativa é feita, o debate, no âmbito jurídico, volta-se para a identificação dessa opção a 

partir dos dados normativos fornecidos pelo específico sistema jurídico sob análise. Ou, 

doutra forma, o debate pode girar em torno da adequação social ou técnica da escolha feita 

naquele sistema jurídico, o que inseriria análise deste feitio no campo da política jurislativa. 

Seja como for, parece que as ideias de substanciação e de individualização não são 

capazes de descrever todas as possibilidades: há doutrina que destaca a hipótese de colocar 

a causa de pedir no meio de ambas as teorias, representando-a tanto pelo fato jurídico quanto 

pela relação jurídica, ou seja, os dois aspectos são, segundo esta noção, relevantes para a 

causa petendi.73 Com efeito, esta noção, tida como “uma fusão das teorias da substanciação 

e da individualização”,74 é a mais sensata e mais adequada à mecânica do direito em geral.75  

                                                           
72  Em síntese: ‘Domande autodeterminate’ sono quelle che esauriscono il loro contenuto minimo e sufficiente 

nell’indicazione del tipo di tutela invocata – accertamento, condanna, costituzione – dei soggetti e 

dell’effetto giuridico per cui si agisce. ‘Domanda eterodeterminate’ sono quelle che vengono completate 

dall’accadimento storico generatore della situazione fatta valere: e sono appunto le domande relative ai 

diritti reali di garanzia e ai crediti per prestazioni generiche” (CERINO-CANOVA, Augusto. La domanda 

giudiziale ed il suo contenuto, cit., p. 223).  
73  “Mi pare, peraltro, che le contrapposte soluzioni siano poco o punto distante e che, anzi, si possano 

giustapporre come due facce della stessa realtà: propugnare, infatti, l’allegazione dei fatti costitutivi o quella 

del rapporto giuridico significa porsi, rispettivamente, dal punto di vista della fattispecie (sostanziale) e da 

quello degli effetti che ne promanano, cioè da due punti di vista perfettamente compatibili, anzi 

corrispondenti. Con la sola avvertenza, del resto pacificamente ritenuta, che il nomen iuris che l’attore sia 

per assegnare alla situazione giuridica sostanziale addotta non è vincolante per il giudice” (FAZZALARI, 

Elio. Note in tema di diritto e processo. Milano: Giuffrè, 1957, p. 118-119). 
74  TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil, cit., p. 117. 
75  A ideia tem origem em HEINITZ, Ernesto. I limiti oggettivi della cosa giudicata. Padova: Cedam, 1937. 

Recebeu acolhida, no Brasil, pela seguinte parcela da doutrina: BOTELHO DE MESQUITA, José Ignácio. 

A causa petendi na ação reivindicatória, cit., p. 142-146. CARVALHO, Milton Paulo de. Do pedido no 

processo civil. Porto Alegre: Safe/FIEO, 1992, p. 85. TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no 

processo civil, cit., p. 125-128. ASSIS, Araken. Cumulação de ações, cit., p. 154. 
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O funcionamento do direito dá-se através da incidência: acontecido um fato da vida 

previsto anteriormente em norma jurídica, gera-se um fato jurídico;76 este, por sua vez, 

revelará uma eficácia, que se consubstancia em uma situação jurídica – categoria que 

engloba a relação jurídica.77 Caracterizar uma demanda tão-somente pela dedução de uma 

situação jurídica, sem o respectivo fato jurídico que lhe originou, é pecar por sua 

indeterminação, assim como o é, também, caracterizá-la exclusivamente pelo fato jurídico, 

relegando a correspondente situação jurídica: são duas faces da mesma moeda.78 Na verdade, 

é pouco provável uma cisão efetiva entre o fato jurídico e a relação jurídica, como pretendem 

as clássicas ideias de individualização e substanciação, uma vez que um e outro estão 

imbrincados na dinâmica do ordenamento jurídico, complementam-se mutuamente e não 

têm muito sentido um sem o outro.79 

Dito isto, ao voltar os olhos para a legislação brasileira, parece inegável que a causa 

petendi é composta pelos fatos jurídicos deduzidos e, também, pela situação jurídica 

alegada.80 Desse modo, consoante afirma JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, não é correto falar 

em teoria da substanciação ou em teoria da individualização como a ideia prevalecente no 

ordenamento brasileiro, mas, na verdade, vê-se uma combinação de ambas, em que a causa 

                                                           
76  Note-se, portanto, que nem todos os fatos alegados ingressam como causa de pedir, mas apenas os fatos 

jurídicos. Na clássica lição: “La causa petendi (e debendi) è una ‘causa’ giuridicamente rilevante: non è un 

fatto naturale puro e semplice, ma un fatto o un complesso di fatti, atto a porre in moto una norma di legge: 

un fatto o un complesso di fatti nella sua idoneità a produrre effetti giuridici” (CHIOVENDA, Giuseppe. 

Identificazione dele azioni. Sulla regola “ne eat iudex ultra petita partium (1903). Saggi di diritto 

processuale civile. Milano: Giuffrè, 1993, v. 1, p. 162-163). 
77  Sobre isso, conferir: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4ª ed. 

São Paulo: RT, 1983, tomo V. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia, 

1ª parte. São Paulo: Saraiva, 2011.  
78  Concorda-se, no ponto, com a ideia de que a opção pela autodeterminação ou pela heterodeterminação não 

consegue representar adequadamente o direito brasileiro: SIQUEIRA, Thiago. Objeto do processo, 

questões prejudiciais e coisa julgada: análise dos requisitos para a formação de coisa julgada sobre a 

questão prejudicial incidental no Código de Processo Civil de 2015, cit., p. 53-54 
79  “Se è vero che l’attore allega dei fatti, ma non già qualsiasi ‘episodio della vita’ bensì dei fatti che, 

rientrando nello schema di una norma, generano determinate conseguenze giuridiche, non pare dubbio che 

egli deduce i fatti costitutivi della situazione giuridica (sostanziale) preesistente e, innanzitutto, la 

fattispecie concreta da cui sia derivata la posizione di preeminenza rispetto al bene: il che val dire il diritto 

soggettivo (sostanziale)” (FAZZALARI, Elio. Note in tema di diritto e processo, cit., p. 122). 
80  Aqui cabe uma muito pertinente anotação sobre a importância do referimento normativo de teorias: “se il 

concetto elaborato dalla teoria generale viene riferito ad uno o più ordinamenti determinati – rispondenti 

ad una stessa o a diversa cultura giuridica – esso condiziona in tale confronto la sua validità. Da un lato, 

perché la sua stessa costruzione riceve dal sistema positivo i suoi dati essenziali; dall’altro, perché non si 

sottrae, una volta coniato, ad un apprezzamento proprio per la sua attitudine a spiegare quella specifica 

disciplina normativa, da cui viene tratto” (CERINO-CANOVA, Augusto. Le impugnazioni civili – struttura 

e funzione. Padova: CEDAM, 1973, p. 10).  
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de pedir é delineada pelos fatos essenciais precisados pela situação jurídica específica que 

deles se deduz.81 

Portanto, pode-se afirmar, em síntese, que a causa de pedir é, precisamente, a 

alegação do fato jurídico e da relação jurídica dele decorrente, pelo que a parte do 

arrazoado do demandante que transborde tais limites não configura a causa petendi. 

Note-se que não é adequado dizer que, caso o juiz julgue a demanda improcedente, 

não teria havido causa de pedir, pois reputou inexistente o fato alegado ou a relação jurídica 

deduzida. Ora, a causa petendi é composta pela afirmação de direito material, e não pelo 

direito material ou pelos fatos jurídicos em si mesmos.82 Afirmação há de haver, sejam 

efetivamente existentes ou não os fatos e a relação; e, caso não haja, a demanda deve ser 

inadmitida. É a alegação que tem caráter processual e, por isso, é ela que consubstancia a 

causa de pedir; sua efetiva existência é um problema pertinente ao julgamento do mérito. 

Logo, inexistindo o fato essencial alegado ou a relação jurídica deduzida, a consequência é 

a improcedência e não a falta de causa de pedir – que, de ordinário, é um problema relativo 

à inépcia da petição inicial. 

Outra questão importante é a que se refere à relação jurídica alegada e a aplicação 

das máximas jura novit curia ou narra mihi factum, narro tibi ius, que concedem o poder ao 

                                                           
81  Contrariamente: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo 

Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, tomo I, p. 17. Também contrário: SIQUEIRA, Thiago. Objeto 

do processo, questões prejudiciais e coisa julgada: análise dos requisitos para a formação de coisa julgada 

sobre a questão prejudicial incidental no Código de Processo Civil de 2015, cit., p. 55-56. O processualista 

capixaba assume como dado normativo relevante para refutar a pertinência da teoria ao direito positivo 

brasileiro o iura novit curia. Parece, no entanto, que o óbice não é acertado. É que situação jurídica 

substancial não se confunde com norma aplicável. De fato, não há vinculação à norma ou ao referente 

normativo invocado pela parte. No entanto, com situação jurídica material quer-se expressar coisa diversa: 

é a consequência do fato jurídico, a relação jurídica que se afirma existir e justificar a tutela – e.g., direito 

a crédito, a nulificação de um negócio. É a posição de vantagem que se afirma ter frente à parte adversa, 

não a norma que justifica a referida posição. Alegada em juízo um direito a crédito, por exemplo, isso 

vincula o julgador por força da causa de pedir próxima, mas o iura novit curia permite ao juízo que repute 

existente o direito a crédito, seguindo o exemplo, não por força da norma contratual, mas pela norma que 

proíbe o enriquecimento ilícito. É notável, por outro lado, que há uma imbricação entre a causa próxima e 

o pedido – se não houver, é caso de inépcia da inicial, inclusive. Uma vez definida a causa de pedir próxima, 

isto é, o tipo de relação jurídica de vantagem que se tem frente ao demandado, o pedido já é previamente 

delimitado pelo standard legal, sendo necessária, no entanto, sua especificação. 
82  Referindo-se aos arts. 24 da Constituição italiana, 2907 do código civil italiano e 99 do c.p.c. italiano: 

“Quando queste norme parlano di ‘tutela di un diritto’ e di ‘far valere’ questo diritto, fanno indubbiamente 

riferimento al diritto sostanziale; ma è altrettanto indubbio che nel momento in cui questo diritto viene 

‘fatto valere’ ossia entra nel processo, vi entra filtrato nella domanda, vale a dire come oggetto di asserzione 

che se da, da un lato, postula la sua verificazione, si astrae dalla realtà, presentandosi come stilizzato e 

ridotto ad uno schema logico-giuridico nel quale i fatti affermati, ridotti all’essenziale o a ciò che sembra 

essenziale, sono semplificati e spesso plasmati in funzione della verifica che si chiede” (MANDRIOLI, 

Crisanto. Riflessioni in tema di ‘petitum’ e di ‘causa petendi’. Rivista di diritto processuale. Padova: 

CEDAM, 1984, v. XXXIX, n. 2, p. 467). 
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órgão judicante de enquadrar de modo juridicamente adequado o contexto fático deduzido 

pelo autor.83 Tal poder não pode se dar de modo que desnature a causa petendi, isto é, o 

enquadramento jurídico da demanda pode ser feito apenas em aspectos não centrais, que não 

cheguem a desfigurar a essência do que foi demandado.84 Desse modo, é viável tratar um 

fato que foi chamado de “erro” como “dolo” ou aplicar uma norma jurídica distinta daquela 

suscitada pelo autor, porém que chega ao mesmo efeito ou à mesma consequência. Todavia, 

é proibido ao órgão julgador, pois colide com o princípio dispositivo, uma vez requerida 

uma indenização com base em quebra de contrato, que ele a julgue procedente com 

fundamento na responsabilidade civil, ou, afirmado fato jurídico que tem por efeito a 

nulidade do negócio jurídico, seja reconhecido direito à resilição unilateral com base nesse 

mesmo fato. 

Vale destacar que se, tanto nos exemplos acima como em tantas outras hipóteses, 

fosse permitido ao órgão julgador trespassar os referidos limites da causa de pedir, as 

consequências seriam desastrosas para o direito de participação e o due process of law. 

Embora o posicionamento possa, à primeira vista, parecer formalista, trata-se de uma 

disposição formal que resguarda elevados valores protegidos pelo sistema jurídico: alterada 

a demanda pelo órgão judicante, diante da intensa conexão entre fato e direito, mudar-se-

iam os próprios fatos probandos (p. ex., provar descumprimento contratual não equivale a 

provar os requisitos da responsabilidade civil), bem como, e por isso mesmo, haveria 

prejuízo à argumentação jurídica, uma vez que ela poderia cambiar de acordo com o 

                                                           
83  Não se desconsidera as importantes contribuições que influem sobre a própria compreensão dos referidos 

brocardos, que precisam de adequação para aplicação no direito processual brasileiro atual, notadamente 

para se atestar peremptoriamente que não pode o juiz simplesmente desconsiderar o debate empreendido 

pelas partes, assumindo sua posição sobre o enquadramento jurídico ou fonte normativa aplicável sem 

dialogar com os demais sujeitos do processo. Sobre o tema: DOMIT, Otávio Augusto Dal Molin. Iura novit 

curia e causa de pedir. São Paulo: RT, 2016, p. 220-224. 
84  “Se dunque l’attore argomenta da norme di legge inesistenti o mal apprese, il giudice applicherà tuttavia le 

norme del caso, l’oggetto della domanda non sia modificato. Se l’attore ad un fatto giuridico regolato da 

norme speciali, vuole applicate le norme generali, il giudice non rigetterà la domanda, ma nei limiti 

dell’oggetto della domanda applicherà la norma speciale. Cosí è se si tratti della diversa definizione 

giuridica di uno stesso fatto, quando le conseguenze non mutano” (CHIOVENDA, Giuseppe. 

Identificazione dele azioni. Sulla regola “ne eat iudex ultra petita partium (1903). Saggi di diritto 

processuale civile. Milano: Giuffrè, 1993, v. 1, p. 167). Embora se parta da lição do mestre italiano, não se 

concorda integralmente com o seu escrito, sobretudo diante de exemplos que dá em seguida (p. 168), 

especialmente ao afirmar que a ação aquiliana e a ação por reparação contratual são a mesma ação de 

ressarcimento. No mesmo sentido: CERINO-CANOVA, Augusto. La domanda giudiziale ed il suo 

contenuto. Commentario del Codice di Procedura Civile. Enrico Allorio (dir.). Torino: UTET, 1980, v. 2, 

t. I, p. 143-144; rejeitando especificamente a ideia de Chiovenda quanto a este ponto e destacando que as 

relações jurídicas e os fatos jurídicos são distintos: p. 197-198; não se concorda, todavia, com a conclusão 

a que chega o processualista, no sentido de que se trata de o mesmo direito, cf. p. 200-209). 
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enquadramento específico, e, inclusive, o leque de defesas arguíveis é alterado, ou ao menos 

as suas características – pense-se, por exemplo, nos diferentes prazos prescricionais.85 Vale 

lembrar que os fatos deduzidos em juízo não são fatos simples, mas fatos juridicamente 

relevantes, e a imputação de relevância jurídica a um conjunto de fatos tem direta ligação 

com a norma eleita: mudando-se a norma é bem possível que se altere também o suporte 

fático para sua aplicação.86 A rigor, permitir uma atuação judicial nesse sentido, é atribuir 

ao órgão judicante poder para exercer ação pelo autor, ou, como paralelo, apresentar defesa 

pelo réu, e de, assim, tolher a participação adequada do autor e do réu no processo, em 

seguida submetendo-os aos efeitos da decisão e à coisa julgada, inclusive com a derrocada 

de toda argumentação possível para chegar a outro resultado, por decorrência de seu efeito 

preclusivo.87  

Quanto à definição dos fatos constitutivos na causa petendi, assim como a dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos na causa excipiendi, embora seja um tema pouco 

abordado, o que lhe dá uma aparência de singeleza, cumpre alertar que esta aparência não 

corresponde à realidade. De fato, no esquema sistemático é suficiente afirmar que os fatos 

constitutivos do direito são o material que consubstancia a causa petendi, não lhe sendo 

pertinente os fatos simples, isto é, os fatos adjacentes àqueles previstos na norma jurídica 

como capazes de dar vazão a certo efeito. Na prática, bem se sabe que nenhum dos fatos 

trazidos pela parte apresenta qualquer tipo de “etiqueta” de fato constitutivo; muito ao 

contrário, frequentemente os fatos se apresentam em um emaranhando de acontecimentos 

                                                           
85  Preocupado com a nova categorização da causa petendi por órgão judicial quando há fato jurídico diverso: 

LIEBMAN, Enrico Tullio. Appunti sulle impugnazioni. Milano: La Goliardica, 1959, p. 22. 
86  DOMIT, Otávio Augusto Dal Molin. Iura novit curia e causa de pedir, cit., p. 222. 
87  Pode-se apontar a mais precisa designação deste problema na seguinte passagem: “Por conseguinte, ao 

falar-se no princípio da demanda, deve-se ter presente a noção de que essa norma atribui às partes não 

apenas a exclusividade na indicação dos fatos da causa – o que é apenas parte do problema, afinal o processo 

serve à tutela de direitos, e não de fatos –, mas, de modo mais próprio, reconhece-lhes a soberania na 

indicação da situação jurídica material cuja proteção é requerida no processo – esse sim o cerne do princípio 

da demanda. Não é lícito, dessa forma, ao órgão judicial, no exercício de poderes supostamente atribuídos 

pela máxima iura novit curia e sob pretexto de aplicar o direito à espécie, engendrar modificação da 

qualificação jurídica dos fatos que interfira na determinação da situação jurídica material deduzida em 

juízo, sob pena de comprometer a incolumidade do princípio da demanda – isto é, de derrogar o poder de 

livre disposição da parte sobre o pedido de tutela jurisdicional de seus direitos” (Idem, p. 289). Vale 

consultar também: CERINO-CANOVA, Augusto. La domanda giudiziale ed il suo contenuto, cit., p. 132, 

ver também p. 141). Assim também: TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil, cit., 

p. 207-212. Similarmente: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de 

Processo Civil, I, cit., p. 14. 
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que se sobrepõem, se coordenam, se implicam, ora se contradizem ou se ignoram, em uma 

flutuação confusa da qual, muitas vezes, sequer os seus protagonistas possuem consciência.88 

Igualmente, a consideração dos fatos jurídicos como elemento da demanda, somada 

à possibilidade de alteração desses fatos e, mais intrigante ainda, da superveniência deles – 

que, no direito brasileiro, é permitida pelo art. 493 do CPC –, torna especialmente flutuante 

a determinação da litispendência e da continência. Uma vez que é possível o aporte de novos 

fatos constitutivos, a estabilização do processo passa a ser dependente da possibilidade de 

alegar novos fatos juridicamente relevantes e um ponto de particular relevo para se precisar 

se um determinado fato deve ingressar em um processo pendente ou ser deduzido em uma 

nova demanda.89 

Finalmente, seguindo a noção de causa de pedir aqui adotada, é possível classificá-

la em duas partes: a causa de pedir remota (ou particular), composta pelos fatos jurídicos, 

normalmente o fato constitutivo do direito do autor associado ao fato que violou o referido 

direito; e a causa de pedir próxima (ou geral), consubstanciada na relação jurídica deduzida 

em juízo, isto é, a situação material deduzida in status assertionis a partir da qual se quer ver 

aplicado o efeito prático pretendido. Por sua vez, a causa de pedir remota é dividida em causa 

de pedir ativa, definida como a alegação fática do demandante que traz uma conduta regular, 

normalmente com a sua participação, e causa de pedir passiva, que é a conduta ilícita do 

réu.90 

Cumpre, ainda, um importante alerta: embora a principal manifestação processual 

para a delimitação da causa petendi ou da causa excipiendi sejam os atos postulatórios 

introdutivos, isto é, a petição inicial para o autor e a contestação para o réu, tais atos 

possivelmente não serão suficientes para lhes estabelecer precisamente ou, até mesmo, 

definitivamente. Muitas vezes as particularidades da controvérsia não são conhecidas 

totalmente pelos sujeitos parciais, em variadas situações é possível que as partes não 

possuam em mãos tudo que sirva à defesa de seus interesses.  

Aliás, normalmente é a incerteza, sob os ângulos subjetivo e objetivo, que rege o 

desenvolvimento do processo. Sob este viés, é natural reconhecer que o processo não recebe 

uma controvérsia inteiramente desenhada, mas tem a função essencial, através das sucessivas 

                                                           
88  MANDRIOLI, Crisanto. Riflessioni in tema di ‘petitum’ e di ‘causa petendi’, cit., p. 467-468. 
89  RICCI, Gian Franco. ‘Individuazione’ o ‘sostanziazione’ nella riforma del processo civile, cit., p. 1233-

1235. 
90  TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil, cit., p. 165-167. 



 

32 

 

contribuições das partes e do órgão julgador, realizadas em suas participações ativas ao 

longo da dialética tópica característica do processo, de progressivamente delineá-la.91 

Dinamicamente, todavia, é possível, a partir das manifestações anteriores das partes, 

designar com relativa segurança o que se afigura uma densificação ou um esclarecimento da 

demanda, bem como o que consubstancia a dedução de uma nova causa, alterando a 

demanda. 

 

4. Pedido 

O pedido é o elemento central do objeto litigioso do processo. É a exigência de 

prestação de tutela jurisdicional, o que legitima a instauração do processo e delimita as suas 

fronteiras. Enquanto na causa de pedir vê-se uma imbricação entre direito material e 

processo, no pedido há as consequências desta simbiose: o demandante exige a tutela 

jurisdicional, delineia as técnicas processuais que pretende para a sua realização e precisa o 

bem da vida que almeja com o processo. 

O pedido é, portanto, a consequência do direito material alegado, tanto as de cunho 

processual, como também as de natureza substancial. Desse modo, ele é caracterizado pelo 

efeito jurídico pretendido.92 Assim, o pedido nada mais é do que a exigência de realização 

do direito, o que se faz mediante a atuação do órgão judicante e da prestação jurisdicional, 

justamente em decorrência da proibição do agir privado.93 

Nem tudo que se requer é visto no processo como um pedido, em sentido técnico. 

É que o conceito de pedido em processo civil está diretamente ligado à tutela jurisdicional 

exigida, embora muitos outros provimentos processuais possam ser exigidos pela parte 

interessada, de modo instrumental à tutela requerida, e não se configurem como pedido. 

Pedido é composto unicamente pelas medidas diretamente exigidas para a tutela jurisdicional 

do direito material alegado. 

                                                           
91  CERINO-CANOVA, Augusto. La domanda giudiziale ed il suo contenuto, cit., p. 135-136. 
92  CARVALHO, Milton Paulo de. Do pedido no processo civil. Porto Alegre: Safe/FIEO, 1992, p. 7. 
93  “É intuitivo que o autor age através dos órgãos do Estado e a prestação jurisdicional, ao fim e ao cabo, 

reproduz rigorosamente o agir privado, posto fora da lei, porque nocivo à vida em sociedade. Então, o 

pedido veicula a ação material” (ASSIS, Araken. Cumulação de ações, cit., p. 153). Substancialmente 

idêntico é o posicionamento que vê o pedido como a “pretensão processual”, embora inegavelmente trate-

se de um arranjo conceitual diverso, como se vê em: CARVALHO, Milton Paulo de. Do pedido no processo 

civil, cit., p. 76. 
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Esta concepção exclui do âmbito do pedido uma série de exigências que são, 

tecnicamente, chamadas de requerimentos. Assim, por exemplo, a exceção processual de 

suspeição ou impedimento é objeto de um requerimento, pois se trata de uma técnica 

processual voltada para a preservação do juiz natural e da imparcialidade como exigências 

do devido processo legal e, assim, de uma prestação de tutela jurisdicional adequada. No 

mesmo sentido, as exceções de impedimento ou de suspeição têm, evidentemente, 

pressupostos (art. 144 e 145, ambos do CPC), mas não se trata propriamente de causa de 

pedir, por ser este conceito exclusivamente dedicado às tutelas jurisdicionais.  

O mesmo se dá com qualquer outra medida: o requerimento de desconsideração da 

personalidade jurídica, que tem pressupostos específicos; o requerimento de realização de 

uma prova específica, que precisa recair sobre questão fática relevante e ser, em tese, eficaz 

para convencer; o requerimento de reconhecimento de fraude à execução da alienação de 

bem que se quer fazer objeto de expropriação, baseado em hipóteses de ineficácia do ato de 

disposição, etc.  

O pedido constrange o órgão julgador: torna a decisão vinculada a decidir tudo o 

que foi pedido e apenas aquilo que foi pedido.94 A decisão que versar sobre coisa diversa ou 

que vai além do pedido é nula – aquela, totalmente; esta, na medida do que ultrapassou o 

pedido. A decisão que ignora o que foi pedido, isto é, que deixa de resolvê-lo, é inexistente, 

de modo que não se presta a tutela jurisdicional sobre a parte ignorada do pedido, e, por isso, 

deve a prestação jurisdicional ser integralizada. Estas regras fundamentam-se na faceta 

dispositiva do direito processual e integram o que se chama de dever de congruência ou 

dever de correlação.95 

Justamente por isso, o pedido deve ser deduzido expressamente – devendo se 

destacar que não há pedido tácito – e precisa ser determinado.96 Para que se possa decidir a 

demanda, é fundamental que o órgão judicante saiba exatamente o que lhe é pedido.97  

                                                           
94  DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general del proceso. 2ª ed; Buenos Aires: Editorial Universidad, 

1997, p. 389. 
95  Para uma análise da formação e fundamentos da regra da correspondência: TARZIA, Giuseppe. La regola 

della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e le nullità da ultra e da extrapetizione. Rivista di diritto 

processuale. Padova: CEDAM, 1965, v. XX, n. 2, p. 387-398. O autor destaca também, corretamente, a 

importância do princípio do contraditório (p. 398-404). 
96   Ressalte-se que as decisões ex officio do art. 322 são exceções do sistema, não à inexistência de pedidos 

tácitos – embora impropriamente sejam chamados de “pedidos implícitos”, por mera ficção, talvez 

reconfortante –, mas exceções à regra de que o juiz não pode decidir de ofício. No caso, ele deve. Porém, 

que fique claro, decide sem pedido.   
97  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, I, cit., p. 35. 



 

34 

 

Nesse ponto, torna-se cada vez mais relevante a diferenciação entre pedido ou 

objeto imediato e pedido ou objeto mediato: o primeiro refere-se ao pretendido provimento 

jurisdicional e à técnica processual exigidos, e o segundo tem um caráter pragmático, e serve 

para se referir ao bem jurídico que se quer ver tutelado ou à vantagem prática decorrente da 

prestação jurisdicional pleiteada.98 Assim, como pedido imediato pode se delinear uma tutela 

jurisdicional declarativa, constitutiva, condenatória, executiva ou mandamental;99 enquanto, 

como pedido mediato, é o tratamento jurídico que se quer seja dado a determinada “coisa” 

– o bem da vida, que pode ser material ou imaterial.100 

Muito embora as regras de congruência entre pedido e decisão ainda possuam 

grande relevância e se apliquem à maior parte dos casos, percebe-se sua redefinição no 

caminhar do ordenamento jurídico atual. Cada vez mais prescinde-se da congruência sobre 

parcela do pedido. Atualmente, em movimento que se inaugurou com o Código de Defesa 

do Consumidor, são várias as hipóteses em que é dado ao órgão judicante decidir de modo 

diverso daquele requerido no pedido imediato: nas relações de consumo, nas obrigações de 

fazer e não fazer e nas obrigações de dar coisa certa. Nesses casos, o julgador é constrito ao 

bem da vida pleiteado (pedido mediato) – isto é, à coisa ou situação que o demandante almeja 

alcançar – e à relação jurídica deduzida, porém o ordenamento processual lhe outorga o 

poder-dever de decidir acerca da técnica processual aplicável mais adequada à tutela do 

direito, mesmo que se trate de medida diversa da pleiteada pelo demandante.101 Atualmente, 

inclusive, há forte movimento doutrinário e jurisprudencial no direito brasileiro que estende 

esta mesma lógica às obrigações de pagar quantia.102 

 

5. Exceções e outros modos de ampliação do objeto do processo 

A causa de pedir e o pedido, sem dúvidas, têm um papel central na definição do 

objeto do processo. Todavia, não se pode afirmar, ao menos não sem uma visão muito 

                                                           
98  CARVALHO, Milton Paulo de. Do pedido no processo civil, cit., p. 71-72. 
99  Sobre as eficácias sentenciais e a sua “impureza”, cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 

Tratado das ações. São Paulo: RT, 1970, v. 1. 
100  GUIMARÃES RIBEIRO, Darci. Análise epistemológica dos limites objetivos da coisa julgada. Revista de 

Processo. São Paulo: RT, 2013, n. 215, p. 78-79. 
101  Sobre o tema: MACHADO, Marcelo Pacheco. Da correlação no processo civil. Salvador: Juspodivm, 

2015, passim. 
102  MINAMI, Marcos Youji. Breves apontamentos sobre a generalização das medidas de efetivação no 

CPC/2015 – do processo para além da decisão. Lucas Buril de Macêdo; Ravi Peixoto; Alexandre Freire. 

Coleção novo CPC: Doutrina Selecionada – Execução. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 315-329. 
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redutora do processo, que são elementos suficientes para circunscrever o seu objeto. De fato, 

uma análise mais percuciente mostra que é necessário ir além da petição inicial para 

visualizar todo o objeto do processo. Existem outros momentos da relação processual em 

que se encontram dados relevantes para definição do seu mérito.103 

Aliás, é até intuitivo que adstringir o objeto do processo ao pedido e à causa de 

pedir é pecar por centrar demasiadamente o processo na posição do autor, ignorando 

qualquer contribuição do réu.104 Atestar que toda a participação do réu no processo não 

revela sequer um único dado relevante para a prestação da tutela jurisdicional é não só 

equivocado analiticamente, mas, também, entendimento que se põe em confronto com a 

própria noção de igualdade processual, com o direito de participação e, portanto, é alheio ao 

devido processo legal. 

A doutrina já percebeu isso há bom tempo e são muitas as manifestações que se 

preocupam em dar guarida às exceções do réu, mesmo nas diferentes teorizações do objeto 

do processo, ora colocando-as como ampliativas do objeto do conhecimento do juiz, ora 

colocando-as como inovadoras no próprio objeto do processo – normalmente, dissente-se 

apenas em nomenclaturas, defendendo-se as mesmas ideias e chegando-se aos mesmos 

resultados. 

Inicialmente, sabe-se que é possível ao réu realizar pedido, como o faz no pedido 

contraposto e na reconvenção. Neste caso, há evidente ampliação do objeto do processo e do 

seu objeto litigioso. Isso é reconhecido sem maiores questionamentos. 

Isso, no entanto, é muito pouco. As exceções materiais do réu105 – como, por 

exemplo, a prescrição, a exceção de contrato não cumprido, a nulidade contratual, etc. – 

ampliam o objeto do processo.106 A exceção material ou substancial é compreendida como 

                                                           
103  Inclusive, isso fica patente pela regulação legal, que se pauta na diferenciação das matérias de defesa entre 

aquelas de cunho processual e de mérito, como demonstra: SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de 

defesa no processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2011, p. 81-82. 
104  Afirma-se que é “un grave errore pensare che l’attività difensiva del convenuto non incida in alcun modo 

sui limiti oggettivi di efficacia della sentenza” (MENCHINI, Sergio. I limiti oggettivi del giudicato civile, 

cit., p. 11). 
105  Sobre a variabilidade doutrinária do conceito de exceção: TUCCI, José Rogério Cruz e. Aspectos atuais do 

conceito de ‘exceção substancial’ a partir da teoria chiovendiana. Temas polêmicos de processo civil. São 

Paulo: Saraiva, 1990, p. 2-3. Ver também: SICA, Heitor Vitor de Mendonça. O direito de defesa no 

processo civil brasileiro, cit., p. 95-101. 
106  Parece, também, ser tranquilo na doutrina, embora com algumas posições dissonantes, que a atuação do réu 

amplia o objeto da cognição judicial. Sobre o tema, vale conferir, com ampla referência doutrinária, 

sobretudo italiana: SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro, cit., p. 

86-90, com especial destaque às notas de rodapé 33 e 34.  
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um contra-direito, no sentido de revelar um poder de anulação contraposto a outro direito, 

que, processualmente deduzida, almeja a rejeição da demanda.107  Muito embora não haja 

decisão, em sentido técnico, sobre as exceções, elas integram o conjunto de questões de 

mérito que devem ser resolvidas para que o órgão julgador possa decidir os pedidos.108 

Justamente por ampliar o objeto do processo, adicionando fatos jurídicos relevantes, amplia-

se também os fatos probandos.109  

Ora, não faria sentido afirmar que o objeto do processo é a res in iudicium deducta 

e ignorar os (contra-)direitos que são suscitados no processo pelo réu. Trata-se de situação 

jurídica substancial afirmada no processo que precisará ser resolvida. 

Mais ainda: é comum na doutrina certo paralelismo entre as exceções do réu e a 

ação do autor.110 Notadamente – e de modo inegavelmente correto para se ter uma teoria 

consistente –, o conceito de exceção varia de acordo com o modo de compreender o conceito 

de ação: ação e exceção são dois direitos iguais e contrários, que se excluem um ao outro.111 

Desse modo, como já se viu, a noção de ação é, por sua vez, paralela à de objeto do processo, 

tendo sido este o caminho metodológico tomado pelos alemães, enquanto os italianos 

                                                           
107  TUCCI, José Rogério Cruz e. Aspectos atuais do conceito de ‘exceção substancial’ a partir da teoria 

chiovendiana, cit., p. 4. Noutra definição: “O contradireito é uma situação jurídica ativa – situação de 

vantagem – exercida como reação ao exercício de um direito. É um direito contra exercício de outro direito, 

assim como o antídoto é um veneno contra um veneno. É um direito que não é exercido por ação. A 

afirmação de contradireito é feita na defesa, e não na ação” (DIDIER JR, Fredie. Contradireitos, objeto 

litigioso do processo e improcedência no CPC-2015. Improcedência. Rinaldo Mouzalas; Beclaute Oliveira 

Silva; Rodrigo Saraiva Marinho (coord.). Salvador: Juspodivm, 2015, p. 63). 
108  Noutro sentido: SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro, cit., p. 229-

233. O processualista paulista defende que a declaração de improcedência é fruto de uma demanda do réu. 

Também em sentido contrário: DIDIER JR, Fredie. Contradireitos, objeto litigioso do processo e 

improcedência no CPC-2015, cit., p. 67-68. O processualista baiano argumenta que, caso não haja a coisa 

julgada, ter-se-ia uma classe de direitos que, embora afirmados em um processo, nunca seriam tangenciados 

pela res judicata. Todavia, parece que a visão, centrada no direito material, não representa bem o fenômeno. 

É que, para a coisa julgada, com exceção da coisa julgada sobre questão prejudicial, é essencial o pedido, 

que não existe no exercício de exceções substanciais. Isso, além do mais, não é exclusivo da posição do 

réu: o autor pode alegar direitos em sua causa petendi, que servem de fundamento para o pedido, e tais 

direitos não serão objeto da coisa julgada – é o que ocorre, por exemplo, no pedido de condenação em 

perdas e danos de um negócio jurídico inválido, sobre o qual não se fez o pedido de desconstituição, por já 

ter sido extinto por decurso de tempo.   
109  CONSOLO, Claudio. Domanda giudiziale. Digesto delle discipline privatistiche. Torino: UTET, 1991, v. 

VII, p. 78, 
110  Analisando o problema das várias ideias acerca do conceito de exceção, conclui TUCCI que, “a exemplo da 

orientação conciliadora que passou a relegar a plano secundário o problema concernente à natureza jurídica 

do direito da ação, delineia-se igualmente possível conciliar as várias teorias acima expostas, desde que se 

considere a exceção, em sentido abstrato, como simples atividade e, em sentido concreto, como equivalente 

a exceção com direito” (TUCCI, José Rogério Cruz e. Aspectos atuais do conceito de ‘exceção substancial’ 

a partir da teoria chiovendiana, cit., p. 12).  
111  LIEBMAN, Enrico Tullio. Introno ai rapporti tra azione ed eccezione (1960). Problemi del processo civile. 

Napoli: Morano, 1962, p. 75. 
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preferiram avaliar o problema mediante a determinação da ação. Assim sendo, é até intuitivo 

que, fortemente ligado que é o conceito de exceção ao de ação, e sendo esta determinante 

para definir o objeto do processo, seria um grave erro retirar do objeto do processo as 

exceções deduzidas pelo réu.112 

Afora isso, existem outros mecanismos processuais que alteram o objeto do 

processo: é o que ocorre com a denunciação da lide, que acrescenta a decisão sobre a situação 

jurídica de garantia do denunciante frente ao denunciado. 

Com efeito, a noção de objeto do processo sempre esteve alicerçada sobre a ideie 

de que quem lhe define é o autor, notadamente mediante a petição inicial, instrumento da 

pretensão à tutela jurisdicional (ação processual) e da demanda (ação concreta). Essa 

perspectiva precisa levar em conta também a atuação do réu, que, mediante sua participação 

no processo, pode deduzir pedidos e excepcionar, o que acrescenta elementos a serem 

considerados no ato decisório. Igualmente, a participação de terceiros pode adicionar 

questões a serem resolvidas no processo.  

Realmente, a preocupação efetiva com o objeto do processo não pode se guiar pelo 

objeto da demanda. Torna-se estrategicamente importante uma noção mais alargada de 

objeto do processo justamente por conseguir abarcar a atuação do réu. Assim, para preencher 

semanticamente o conceito de objeto do processo, é preciso ir além da causa de pedir e do 

pedido, para alcançar também todos os demais atos do processo que veiculem pontos ou 

questões de mérito relevantes para a fundamentação do decisum ou para o seu dispositivo.  

 

6. Objeto da relação recursal – enfrentamento da noção de efeito devolutivo e 

justificativa da opção pelo “caminho inverso” da demanda recursal 

6.1. Introdução: a relação recursal e o efeito devolutivo 

O recurso113 se põe em torno de uma das mais tradicionais problemáticas em 

processo civil, que é o confronto entre duas necessidades opostas que todo sistema jurídico 

deve satisfazer em alguma medida. Há, por um lado, a busca por justiça, que se corporifica 

                                                           
112  CONSOLO, Claudio. Domanda giudiziale. Digesto delle discipline privatistiche. Torino: UTET, 1991, v. 

VII, p. 78. 
113  “A palavra origina-se do latim – recursus – que contém a ideia de voltar atrás, de retroagir, de curso ao 

contrário. O vocábulo primitivo compunha-se da partícula iterativa re, de origem ignorada, anteposta ao 

substantivo cursus, proveniente do verbo currere” (LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos 

cíveis. 2ª ed. São Paulo: RT, 1976, p. 123). Sobre a origem e os usos da palavra: MONTEIRO, João. Teoria 

do processo civil. 6ª ed. (atualizado por J M de Carvalho Santos). Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p. 604-605. 
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na insatisfação comum com um primeiro julgamento contrário e a suspeita da parte de que 

não foi um julgamento adequado, o que dá lugar a outro julgamento, que, por sua vez, pode 

gerar as mesmas dúvidas e exigências, diante da falibilidade humana, o que poderia tornar a 

revisão de decisões uma sequência infinita de julgamentos. Doutro lado, há a segurança, a 

exigir que a rediscussão de questões cesse e que um resultado seja tido por definitivo,114 e o 

direito fundamental a que o exercício da jurisdição seja eficiente e que se dê em tempo 

razoável.115 

Nesse equilíbrio de forças contrárias, os sistemas jurídicos ocidentais variam na 

amplitude do cabimento, no número de espécies e nas formas previstas, mas invariavelmente 

preveem os recursos cíveis como mecanismo para impugnar decisões judiciais.116 

A investigação se centra nos limites objetivos dos recursos.  

Tradicionalmente, vê-se que a doutrina processual adota a noção de efeito 

devolutivo como ferramenta para delimitar o que deve ser decidido em sede recursal. Assim, 

                                                           
114  LIEBMAN, Enrico Tullio. Appunti sulle impugnazioni, cit., p. 5-6. Assim também: MANDRIOLI, 

Crisanto; CARRATA, Antonio. Corso di diritto processuale civile. 15ª ed. Torino: Giappichelli, 2018, v. 

II, p. 245. ALSINA, Hugo. Tratado teorica practico de derecho procesal civil y comercial. 2ª ed. Buenos 

Aires: EDIAR, 1961, tomo IV, p. 184-185. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código 

de Processo Civil. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 229. Falando de contraposição entre controle e 

aperfeiçoamento das decisões contra a certeza final: REDENTI, Enrico; VELLANI, Mario. Diritto 

processuale civile. Milano: Giuffrè, 2011, p. 374. 
115  “An element common to all legal systems is the wish to minimise errors in adjudication. Voltaire’s 

observation that ‘the history of human opinion is scarcely anything more than the history of human errors’1 

finds its reflections in the design of the procedural means of recourse against judicial decisions. 

Nevertheless, another common element and common core value of civil justice systems is striving to end 

disputes efficiently and within a reasonable time. In Europe, this value is even elevated to the level of an 

enforceable human right, as confirmed by the case law of the European Court of Human Rights in 

Strasbourg. Thus, contemporary legal systems share a tension between the wish to remove errors by 

exposing judgments to several layers of control, and the wish to protect civil rights and obligations in a way 

that is concrete and effective, and not theoretical and illusory. A philosophical, but also a pragmatic point, 

is that high quality and accuracy of judicial decisions can only be achieved by the unlimited availability of 

means to challenge such decisions and correct eventual errors. Yet, the same striving for quality and 

accuracy also means the death of effectiveness and legal certainty. A compromise is often the only 

practicable solution” (UZELAC, Alan; RHEE, C. H. van. Appeals and other means of recourse against 

judgments in the context of the effective protection of civil rights and obligations. Nobody is perfect: 

Comparative essays on appeals and other means of recourse against judicial decisions in civil matters. 

Cambridge: Intersentia, 2014, p. 3).  
116  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile. 4ª ed. Bari: Cacucci, 2018, v. IIº, p. 333. 

Invoca-se como exceções, que servem para confirmar a regra, o direito processual turco e o suíço, do Cantão 

de Neuchâtel especificamente, responsável pela exclusão da apelação e, assim, do duplo grau, no que foi 

copiado pelo legislador turco. Essa exclusão, no entanto, é apenas parcial; tudo cf. MONIZ DE ARAGÃO, 

Egas Dirceu. Demasiados recursos? Meios de impugnação ao julgado civil – Estudos em homenagem a 

José Carlos Barbosa Moreira. Adroaldo Furtado Fabrício (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 178-

181.  
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é o efeito devolutivo dos recursos, em seus variados contornos, que serve para precisar o 

objeto de seu julgamento. 

Esta opção técnica e metodológica, todavia, acaba por tornar as noções de demanda 

recursal¸ causa de recorrer e pedido recursal categorias de importância muito reduzida, 

senão sem nenhuma relevância para a mecânica dos recursos cíveis. Reconhece-se que o 

recurso inaugura uma fase distinta e bem caracterizada, e por isso é preciso visualizá-la com 

maior precisão.117 De fato, o estudo da demanda, da causa de pedir e do pedido tem 

fundamental importância por conta da regra da correlação e das regras que partem da relação 

entre demandas. A partir do momento em que os limites objetivos dos recursos são fixados 

pelo efeito devolutivo, e não pelas características próprias de cada um dos recursos, é pouco 

produtivo investigar acerca dessas características. 

É evidente, por outro lado, que as noções de efeito devolutivo e de causa de pedir e 

pedido recursal não são logicamente excludentes entre si. No entanto, percebe-se que há 

alguma concorrência finalística entre as duas: a preocupação com os limites objetivos da 

decisão em recurso normalmente é precedida de uma investigação acerca do efeito 

devolutivo e uma completa ausência de preocupação com as noções de causa de recorrer e 

pedido recursal.  

Seria possível, no entanto, fazer o efeito devolutivo funcionar de modo coordenado 

com a definição da causa de pedir e do pedido recursal. Justamente por isso, esta pesquisa 

pretende fazer a investigação às avessas, isto é, preocupar-se com as noções de causa de 

pedir recursal e pedido recursal e de sua correlação com a decisão do recurso. Assim, será 

possível esclarecer precisamente se os problemas e resultados alcançados pelas duas 

posições metodológicas são os mesmos. 

 

6.2. Efeito devolutivo: noções gerais 

O efeito devolutivo é conceituado como aquele responsável por entregar a matéria 

decidida ao órgão judicial ad quem, isto é, àquele competente para revisar as decisões do 

órgão que proferiu a decisão recorrida.118 A possibilidade de análise da matéria, portanto, 

                                                           
117  PODETTI, J. Ramiro. Tratado de los recursos. Buenos Aires: EDIAR, 1958, p. 13. 
118  “Devolver significa, no glossário da técnica recursal, transferir: quando um recurso é interposto, o 

julgamento da causa ou de uma demanda incidente é devolvido ao órgão superior, ou transferido a ele o 

poder de julgar. A interposição recursal tem, portanto, a eficácia de incluir concretamente na competência 

do tribunal a causa ou o incidente em que o recurso houver sido interposto” (DINAMARCO, Cândido 
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dá-se pela produção do efeito devolutivo: há devolução sempre que se transfere ao órgão ad 

quem algo do que fora submetido ao órgão a quo.119 Há, também, quem vá além e atribua ao 

efeito devolutivo a eficácia de determinar a competência do tribunal superior.120 

A ideia de devolução é antiga.121 Ela tem nascedouro na estrutura judicante romana, 

e advém da concepção de que todo o poder jurisdicional é do imperador que, por exigências 

práticas, delega este poder aos juízes, que o exercem em seu nome. O recurso, ao levar a 

matéria decidida ao imperador, devolveria a ele a jurisdição delegada. Por isso, efeito 

devolutivo.122 Note-se, no entanto, que a noção de “efeito devolutivo” como empregada hoje 

assumiu outras feições, diferentes daquelas constituídas por sua matriz histórica – 

precisamente, não se pode defender, já há algum tempo, que o poder jurisdicional é 

devolvido a quem realmente o detém, trata-se apenas de competências diversas para tomadas 

de decisões específicas.123 

                                                           
Rangel. Os efeitos dos recursos. Nova era do processo civil. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 123-

124). 
119  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012, p. 260. De modo semelhante, atribui ao efeito devolutivo “o conhecimento da causa”, mas 

exige, para sua presença, “órgão diferente daquele que proferiu a decisão”: LIMA, Alcides de Mendonça. 

Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 285-286. Igualmente, diz-se que, “por ele, enquanto perde a 

jurisdição o juiz que prolatou o julgado recorrido, adquire-a o juiz de grau superior, cujo pronunciamento 

se solicita”, sem distinção de recursos em que é aplicável: FAGUNDES, Miguel Seabra. Dos recursos 

ordinários em matéria civil. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 184. No mesmo sentido: BONDIOLI, Luis 

Guilherme Aidar. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, v. XX, p. 24. 

Igualmente, na doutrina estrangeira: VESCOVI, Enrique. Los recursos judiciales y demás medios 

impugnativos en Iberoamérica. Buenos Aires: Depalma, 1988, p. 55. Vale destacar que a exposição toma 

por conta o efeito devolutivo no direito brasileiro. As suas configurações podem variar. Sobre isso, 

sinteticamente, conferir: MACHADO GUIMARÃES, Luiz. Efeito devolutivo da apelação. Estudos de 

direito processual civil. Rio de Janeiro: Editora Jurídica e Universitária, 1969, p. 220-223. Vale também a 

consulta a APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, 

p. 91-95. 
120  BUZAID, Alfredo. Ensaio para uma revisão do sistema de recursos no Código de Processo Civil. Estudos 

de direito. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 102. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Sobre os limites objetivos 

da apelação civil. São Paulo, 1986, p. 5. 
121  O surgimento e a história do efeito devolutivo, bem como os limites do que se devolve mediante os recursos 

na história, serão abordados no próximo capítulo.  
122  ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto romano. 2ª ed. Torino: Giappichelli, 1966, p. 395.  
123  Nesse sentido, fala-se em substituição da terminologia, por exemplo, por “efeito de transferência”, cf. 

MENDONÇA LIMA, Alcides. Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 287. Não se concorda com propostas 

deste tipo, uma vez que o conceito atual já é consagrado doutrinariamente, nada obstante a expressão não 

represente literalmente o fenômeno, trata-se de conceito jurídico que não revela maiores problemas, sendo 

apropriadamente compreendido pelos seus utentes. A substituição terminológica pode causar mais 

problemas e não se presta a nenhuma solução prática. Afora isso, trata-se de expressão empregada na 

legislação (art. 1.013 do CPC), o que torna qualquer discussão a respeito infrutífera de lege lata. 

 Por outro lado, há quem veja no termo um sentido etimologicamente exato, embora não seja o seu sentido 

no português. Vale transcrever a interessante percepção: “Cabe precisar que por medio de impugnación 

devolutivo no debe entenderse – como podría erróneamente inducirnos a pensar el significado del adjetivo 

‘devolutivo’ en idioma castellano – la ‘restitución’ del poder sobre el asunto del juez ‘inferior’ al juez 

‘superior’, que es como lo suelen entender muchos autores, en particular los españoles, sino en el 
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Assim sendo, é comum ver na doutrina a afirmação de que o efeito devolutivo é 

comum a todos os recursos;124 mais ainda, afirma-se que “é da essência do recurso provocar 

o reexame da causa – e isso que caracteriza a devolução”,125 e que, portanto, “o efeito natural 

de todo e qualquer recurso é o devolutivo”.126 Mais ainda, afirma-se que “sem esse elemento, 

ao menos virtualmente, não há recurso”.127 Todo recurso possui efeito devolutivo, 

independentemente de qual seja a espécie recursal e de qualquer condição, ele produz a 

devolução, que é sua eficácia mínima.128 

Mais ainda: a noção de efeito devolutivo é tão importante para o funcionamento da 

dogmática processual dos recursos, que há manifestação doutrinária relevante, cunhada por 

FLÁVIO CHEIM JORGE, que, inclusive, defenda tratar-se o efeito devolutivo do único efeito 

realmente atribuível aos recursos, sendo todos os demais efeitos meros aspectos ou reflexos 

seus.129 

Da mesma forma que a propositura da demanda permite a decisão sobre a res in 

iudicium deducta, a interposição do recurso, por atuação de seu efeito devolutivo, autoriza o 

tribunal a exercer o seu poder jurisdicional: “Quem recorre exige a prestação jurisdicional 

em novo curso”.130 Fala-se, nesse sentido, que o efeito devolutivo causa “a restauração do 

poder jurisdicional já exercido na decisão e a sua consequente investidura no órgão 

                                                           
significado del verbo latino-medieval devolvere, que significa tanto como ‘destinar’, ‘pasar’, ‘trasmitir’, 

‘encomendar’, ‘atribuir’, significado que se mantiene en otros idiomas neolatinos distintos del español y 

portugués (como en el italiano y en el francés)” (DEHO, Eugenia Ariano. Impugnaciones procesales. 

Breño: Instituto Pacifico, 2015, p. 40). 
124  “Inexiste, portanto, recurso totalmente desprovido de efeito devolutivo” (BARBOSA MOREIRA, José 

Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 260). 
125  DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13ª ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p. 142. Igualmente: “Um dos efeitos dos recursos é o de propiciar o reexame de decisões 

judiciais. Esse efeito que possibilita novo julgamento de determinadas matérias é denominado efeito 

devolutivo” (BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação. São Paulo: RT, 2007, p. 34). 
126 NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6ª ed. São Paulo: RT, 2004, p. 431. 
127  LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 290. 
128  Isso, todavia, não é admitido de maneira absoluta pela doutrina. Há quem enxergue a devolutividade de 

modo mais restrito, especialmente na doutrina estrangeira. Neste sentido: “I mezzi di impugnazione 

devolutivi sono principalmente diretti a rilevare errori, in procedendo o in iudicando, del primo giudice; 

ciò che pone l’esigenza che la cognizione del conflitto sia devoluta ad un giudice diverso e superiore. Per 

contro, mezzi di impugnazione non devolutivi sono diretti alla rimozione di un pregiudizio derivante dalla 

decisione impugnata principalmente sulla base di elementi o nuovi o ignoti al giudice che ha emessa la 

decisione impugnata: donde l’inutilità dell’intervento di un giudice diverso e superiore, non essendovi da 

sindacare alcun errore commesso dal giudice che ha pronunziata la decisione impugnata” (PROVINCIALI, 

Renzo. Delle impugnazioni in generale. Napoli: Morano, 1962, p. 41). 
129  JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 7ª ed. São Paulo: RT, 2015, p. 335-336. 
130  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª Ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999, tomo VII, p. 25. 
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competente” para julgar o recurso interposto.131 Seria este efeito o que “transfere ao tribunal 

superior a cognição de toda a demanda”.132 Em célebre lição, o efeito devolutivo é a 

passagem da causa, decidida pelo juiz inferior, à plena cognição do juiz superior.133   

Indica-se, nessa linha, uma forte ligação do efeito devolutivo com o princípio 

dispositivo, ao estipular precisamente quais decisões, em sentido estrito, tomadas pelo órgão 

judicante a quo podem ser revisadas pelo tribunal ad quem – tantum devolutum quantum 

appellatum.134 

O efeito devolutivo, portanto, é o que define o que deverá ser julgado pelo órgão 

competente para decidir o recurso.135 Para esquadrinhar isso, utiliza-se a imagem de dois 

campos de devolução: a extensão e a profundidade. “Delimitar a extensão do efeito 

devolutivo é precisar o que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad 

quem; medir-lhe a profundidade é determinar com que material há de trabalhar o órgão ad 

quem para julgar”.136 De todo modo, cumpre destacar que a diferenciação é didático-

funcional, ambos os aspectos do efeito devolutivo estarão sempre presentes.137  

A extensão do efeito devolutivo está ligada às decisões substancialmente tomadas, 

isto é, ao dispositivo e seus capítulos decisórios que são impugnados, e que, por isso, deverão 

ser revistos, seja para mantê-los ou para reformá-los. Assim, o recurso que devolve todos os 

capítulos da decisão é um recurso total, enquanto aquele voltado para apenas parte dos 

capítulos decisórios é um recurso parcial – nessa hipótese, os capítulos não recorridos 

transitam em julgado.138 O recurso estabelece o objeto litigioso recursal, isto é, fixa o que 

será propriamente objeto de decisão em grau recursal, e este limite não pode ser ultrapassado 

sob pena de se configurar uma decisão ultra petita; igualmente, não é dado ao órgão ad quem 

                                                           
131  GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, v. 3, p. 53. 
132  MACHADO GUIMARÃES, Luiz. Efeito devolutivo da apelação. Estudos de direito processual civil. Rio 

de Janeiro-São Paulo: Jurídica e Universitária, 1969, p. 220. 
133  LIEBMAN, Enrico Tullio. Appunti sulle impugnazioni, cit., p. 22. 
134  NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6ª ed. São Paulo: RT, 2004, p. 428-429. 
135  Há, no entanto, pequenas divergências no conceito de efeito devolutivo, especialmente quanto a sua 

vinculação ao que é efetivamente impugnado ou ao que é cognoscível automaticamente, mesmo que não 

haja impugnação, ou, ainda, se abrange ambos os sentidos. A visão mais genérica de efeito devolutivo é a 

que prevalece no direito brasileiro. Há, também, discordância sobre a presença do efeito devolutivo nos 

casos em que o recurso não provoca a alteração do órgão judicante. Sobre os dissensos em torno do efeito 

devolutivo, conferir: BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação, cit., p. 35-43.  
136  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 429. 
137  SILVA, Márcio Henriques Mendes da. Tentativa de sistematização do efeito devolutivo dos recursos. 

Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis. Nelson Nery e Teresa Arruda Alvim (coord.). São Paulo: 

RT, 2007, v. 11, p. 208. 
138 DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 98-100 e 

105-108. 
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limitar-se a decidir menos do que foi pedido em recurso, hipótese em que seria infra petita, 

ou diferentemente do que foi pedido, o que lhe caracterizaria como extra petita. 

Evidentemente, não se pode, em recurso, decidir mais do que seria possível decidir perante 

o juízo a quo.139 Nesse sentido é que se aplica o adágio tantum devolutum quantum 

appellatum.140 O efeito devolutivo em sua extensão, ou em sentido horizontal, determina a 

área a ser coberta pelo julgamento do tribunal.141   

A profundidade é o que define as questões142 passíveis de serem conhecidas e 

resolvidas na decisão do recurso, podendo englobar as questões resolvidas na decisão 

recorrida e as trazidas pelas partes em suas razões, e poderá ser maior ou menor de acordo 

com a espécie recursal.143 O efeito devolutivo em sua profundidade relaciona-se com a 

motivação da decisão, elevando ao órgão ad quem questões de fato e de direito suscitadas 

pelas partes ou apreciadas ex officio. Esta faceta do efeito devolutivo também pode autorizar 

o órgão judicante a que incumbe decidir o recurso que avalie questões que foram suscitadas 

e não foram resolvidas e, até mesmo, questões que não foram sequer levantadas pelas partes 

ou que o foram apenas em grau recursal.144 Há, enfim, uma orientação vertical, isto é, a 

definição das matérias em que pode o órgão ad quem ingressar para decidir o que lhe foi 

devolvido horizontalmente.145 

Parcela da doutrina menciona o efeito translativo como o responsável pela 

viabilidade de o órgão judicial responsável por decidir o recurso ir além dos limites 

                                                           
139  DINAMARCO, Cândido Rangel. Os efeitos dos recursos, cit., p. 127. Contrariamente: “Excepciona o 

princípio de que o apelo não exibirá extensão maior do que a atividade cognitiva do primeiro grau a 

suscitação de questões novas, alegando e provando o recorrente que deixou de fazê-lo, anteriormente, por 

motivo de força maior. A rigor, o assunto é estranho ao efeito devolutivo, que cuida da transferência de 

material cognitivo do órgão a quo para o ad quem” (ASSIS, Araken de. Efeito devolutivo da apelação. 

Doutrina e prática do processo civil contemporâneo. São Paulo: RT, 2001, p. 371).  
140  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Sobre os limites objetivos da apelação civil. São Paulo, 1986, p. 93. 
141  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 429. 
142  Mais tecnicamente, “pontos e questões”, pois também os argumentos não controvertidos podem ser 

conhecidos no juízo recursal: SILVA, Márcio Henriques Mendes da. Tentativa de sistematização do efeito 

devolutivo dos recursos, v. 11, cit., p. 215. 
143  DINAMARCO, Cândido Rangel. Os efeitos dos recursos, cit., p. 131. Também nesse sentido, é interessante 

a seguinte perspectiva: “Na motivação, tudo se passa como se as afirmações tivessem de ser feitas de novo, 

rebatendo a resolução judicial, exceto quanto à apelação, porque os autos todos, todo o alegado e provado, 

sobem à instância superior, adquirindo a sentença, pendente o recurso, transparência que não apresenta 

nos outros meios de impugnativa” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao 

Código de Processo Civil. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, t. VII, p. 94-95).  
144  ASSIS, Araken de. Efeito devolutivo da apelação, cit., p. 382-385.  
145  Note-se que é “importante que a abordagem da extensão seja feita anteriormente, porque a profundidade 

somente é verificada após a fixação da extensão. Isto é, delimitada a matéria a ser julgada, avalia-se em 

seguida o material que poderá ser utilizado pelo magistrado no julgamento do recurso” (JORGE, Flávio 

Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis, cit., p. 368).  
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delineados no recurso, especialmente quando se tratar de matéria de ordem pública. Nesta 

concepção, vê-se o efeito devolutivo relacionado com o “princípio” dispositivo, enquanto o 

efeito translativo seria uma manifestação da inquisitoriedade processual, permitindo o 

ingresso da decisão recursal em uma série de questões não suscitadas nas razões recursais 

ou na resposta ao recurso, ou, até mesmo, em algumas hipóteses, é-lhe autorizado decidir 

questões principais que não foram objeto de pedido.146 Já outra parcela da doutrina entende 

mais adequado abordar o tema a partir da noção de profundidade do efeito devolutivo, 

deixando de lado o conceito de efeito translativo, o que parece ser a visão mais adequada.147 

Seja como for, atualmente, na Teoria Geral dos Recursos, o efeito devolutivo 

acabou assumindo uma dimensão agigantada: basicamente, toda a decisão de mérito em um 

recurso é fruto do efeito devolutivo. Há devolução, conforme se entende atualmente, ainda 

que o órgão competente para decidir o recurso seja o mesmo que prolatou a decisão. 

Inclusive quando o órgão ad quem resolve questões que não foram sequer suscitadas na 

discussão perante o órgão a quo, ele assim o faz por força do efeito devolutivo. Até mesmo 

o ius novorum no recurso, entende-se atualmente, é uma dimensão do efeito devolutivo. Este 

efeito dos recursos, pode-se afirmar enfim, está diretamente ligado ao poder decisório do 

órgão judicial responsável por julgar o recurso, logo, qualquer matéria a que lhe é permitido 

o ingresso advém da atuação deste efeito.148  

                                                           
146  Tese defendida principalmente por NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos, cit., p. 482-488. A tese 

encontrou larga acolhida na doutrina brasileira, podendo-se inclusive afirmar se tratar de posição dominante 

entre os processualistas atuais. Todavia, como bem percebe Barbosa Moreira, o efeito devolutivo, ao menos 

no sentido empregado classicamente, tem justamente o papel de explicar o alcance pelo órgão julgador de 

matérias não expressamente impugnadas: “Percebe-se a afinidade entre essa segunda concepção e a 

sustentada por certos autores italianos, em cujo entendimento se deve excluir do âmbito do efeito devolutivo 

aquilo que as partes, de maneira voluntária e expressa, levam à revisão do juízo superior, e confinar-lhe a 

atuação às questões que este, automaticamente – isto é, independentemente de tal iniciativa –, fica investido 

do poder de reapreciar, ao julgar o recuso. O mecanismo do efeito devolutivo só seria necessário para 

explicar a atividade cognitiva em nível mais alto com referência à matéria que não seja objeto de suscitação 

especificada pelos litigantes” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo 

Civil, V, cit., p. 260). Nesse sentido: “Portanto, pode-se dizer que a apelação implica a indicação e a 

limitação do que será objeto do novo julgamento, e o efeito devolutivo, como efeito que é, permite a 

transferência de toda a matéria relativa a tal objeto. São conceitos e funções complementares, que não se 

confundem e nem se esvaziam reciprocamente” (APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus 

efeitos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114). 
147  “A peculiaridade de o tribunal conhecer de questões que não foram impugnadas pelo recorrente decorre da 

característica que o efeito devolutivo possui quando manifestado nos recursos no que tange à sua 

profundidade, a qual tem o condão de levar a conhecimento do órgão julgador todas as questões e 

fundamentos, mesmo que não impugnados pelo recorrente” (JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos 

recursos cíveis, cit., p. 341-342). No mesmo sentido: GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil, v. 

3, cit., p. 54-55.  
148  “Sejam matérias decididas ou não em primeiro grau, sejam alegações de fato ou de direito já apresentadas 

ou inéditas, sua formulação perante o juízo recursal atualiza o efeito devolutivo e se presta às funções 

primordiais do recurso de apelação: permitir a crítica à sentença, possibilitar um novo julgamento do 
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6.3. Um aceno sobre o confronto entre objeto da relação recursal e o efeito 

devolutivo 

Muito embora já se tenha uma construção bastante avançada acerca do objeto do 

processo, a sua aplicação à teoria dos recursos ainda é incipiente. Isto pode ser atribuído a 

uma característica do avanço da ciência processual: a priorização do processo de 

conhecimento na construção dos conceitos de Teoria Geral do Processo. Esse fenômeno, 

como bem pontuou CÂNDIDO DINAMARCO, gerou um abandono teórico de institutos 

processuais diversos daqueles componentes do processo de conhecimento.149 Conquanto a 

Teoria dos Recursos seja encarada como um objeto particular do processo cognitivo, deixou 

de ser abordada justamente naquilo que possui de peculiar. 

Portanto, essa falta não se deu apenas com o processo de execução, embora seja 

evidentemente mais acentuada nele. A Teoria Geral dos Recursos, ainda que em menor 

medida que a Teoria da Execução, também carece de uma contextualização e do 

desenvolvimento de conceitos aptos a representar mais apropriadamente sua fenomenologia. 

Por outro lado, há um abandono teórico da noção de objeto da relação recursal. 

Primeiramente, porque a própria noção de relação recursal é pouco desenvolvida: o recurso, 

consoante repetidamente afirma a doutrina, é apenas uma forma de se dar continuidade à 

mesma relação processual, de modo que seja proferida uma nova decisão sobre o objeto do 

processo. Segundo, confluindo com as premissas teóricas que predominam na análise dos 

recursos, prevalece a ideia de efeito devolutivo. 

Todas essas noções serão postas em xeque. Para isso, o arcabouço teórico é aquele 

que norteia a Teoria Geral do Processo: demanda, ação, defesa e objeto serão conceitos que 

se pretende aplicar à Teoria Geral dos Recursos. 

Desse modo, a noção de demanda recursal é fundamental, como ato que instaura a 

relação processual recursal e a instância recursal de um modo geral.150 O recurso é, sob esse 

                                                           
conflito ou servir à manutenção da regularidade formal do processo” (ELIAS, Carlos Eduardo Stefen. 

Apelação – Os limites objetivos do efeito devolutivo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 17).  
149  “A ela – a teoria da execução forçada –, contudo, tem-se deixado um posto secundário na ciência processual, 

pois o primeiro e geralmente único banco de prova de toda teria processual costumam ser simplesmente os 

fenômenos que ocorrem no processo de conhecimento” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 

7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 21). 
150  Um dos poucos processualistas a adotar conceito semelhante é PONTES DE MIRANDA, que trabalha com a 

noção de pretensão recursal: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de 

Processo Civil. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, tomo VII, p. 1. 
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viés, uma particular demanda – não como um pedido de renovação de instância, mas de uma 

nova decisão, confluente ou não com os limites objetivos da decisão anteriormente 

proferida.151 Parece evidente, já nesta primeira mirada, que os conceitos básicos de teoria 

dos recursos realmente merecem ser revisitados e ajustados.  

A demanda recursal é composta pela causa de recorrer e o pedido recursal. A causa 

de recorrer são as razões apontadas pelo recorrente para que seja realizada a reforma ou 

anulação do ato decisório impugnado. Assim, a causa petendi recursal é identificada no error 

in procedendo ou error in judicando que motivam a interposição do recurso.152 O pedido 

recursal é a tutela jurisdicional específica pedida, normalmente limitada ao proferimento de 

decisão com conteúdo diverso, substituindo a decisão impugnada, ou a anulação da decisão 

proferida, com determinação ao órgão prolator da decisão recorrida que profira nova 

decisão.153 A finalidade a que se propõe o recurso, corporificada em seu pedido, é a de 

corrigir ou eliminar a decisão judicial, excluindo os seus efeitos negativos sobre a parte 

recorrente.154-155 

Enfim, a pretensão dessa pesquisa é demonstrar que tais conceitos, tão caros à 

Teoria Geral do Processo, quando aplicados à Teoria Geral dos Recursos, revelam 

                                                           
151  “Come il diritto d’azione mira ad un provvedimento di merito che statuisca sulla esistenza o sull’inesistenza 

del diritto fatto valere in giudizio dall’autore, così i mezzi di impugnazione delle sentenze mirano non solo 

ad eliminare (a rescindere, a cassare) la sentenza invalida o ingiusta, ma anche a sostituirla con altra 

sentenza che si pronunci sulla esistenza o no del diritto azionato dall’attore” (PROTO PISANI, Andrea. 

Lezioni di diritto processuale civile. 5ª ed. Napoli: Jovene, 2006, p. 452). 
152  “I difetti che possono viziare una sentenza sono di due specie: vizi di giudizio (errores in iudicando) e vizi 

di attività (errores in procedendo). I primi riguardano il giudizio pronunciato dal giudice sulla esistenza 

dell’azione e sulla sua fondatezza, e si distinguono a loro volta in errori di fatto e in errori di diritto, a 

seconda che il giudice abbia accertato il fatto in modo disforme dal vero, od abbia errato nel valutare 

giuridicamente il fatto e nell’applicare ad esso il diritto; essi hanno per conseguenza l’ingiustizia della 

sentenza. I secondi sono errori commessi dal giudice nel compiere le attività del suo ufficio nel corso del 

procedimento o nel pronunciare sulla legalità e regolarità degli atti suoi e di quelli delle parti, e producono 

la nullità della sentenza; e comprendono tra l’altro gli errori in cui il giudice può essere incorso nel 

pronunciare sui presupposti processuali, o nel non aver rilevato la loro mancanza, le nullità non sanate 

verificatesi nel corso del processo e il difetto delle condizioni di validità della stessa sentenza” (LIEBMAN, 

Enrico Tullio. Appunti sulle impugnazioni. Milano: La Goliardica, 1959, p. 2). 
153  Embora a doutrina costume usar a fórmula “reformar, anular, integrar ou esclarecer”, sobretudo diante da 

conceituação de recurso de BARBOSA MOREIRA, parece que integrar e esclarecer são mecanismos de 

reforma da decisão, ainda que para manter seu conteúdo inalterado. Isto é, modifica-se a sentença como 

“ato formal”, acrescentando ou alterando o seu texto, embora ela seja mantida em seu sentido. Há reforma 

do conteúdo da sentença com preservação de seu sentido, pelo que parece desnecessário o pedante 

acréscimo de “integrar” e “esclarecer” aos possíveis pedidos recursais. São, bem vistas as coisas, tipos 

especiais de reforma. 
154  MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile. 8ª ed. Milano: CEDAM, 2018, volume IIº, p. 566. 
155  Não se deve confundir o objeto do recurso, entendido como o que deve ser decidido em sede recursal, com 

a finalidade. Confunde-se assim, afirmando ser objeto do recurso a realização da justiça: PODETTI, J. 

Ramiro. Tratado de los recursos, cit., p. 17 
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construções díspares, não só conceitualmente, das que foram erigidas com base na noção de 

efeito devolutivo.  

Para demonstrar isso, o primeiro passo é deixar claro como o efeito devolutivo 

surge na história do processo, e com que bases sociais, para poder demonstrar como as suas 

características originais moldaram a forma de compreender a Teoria Geral dos Recursos, e 

até hoje lhe trazem grandes influências, especialmente no direito brasileiro.  

Por sua importância histórica, já que foi o primeiro recurso a ser concebido, geral, 

já que é tipo recursal presente em praticamente todos os sistemas jurídicos,156 e é tido como 

“o recurso por excelência”,157 e também por sua relevância paradigmática, já que é o seu 

efeito devolutivo que serve de parâmetro para o dos demais recursos,158 o recurso de 

apelação será estudado com maior ênfase. Realmente, a importância do recurso de apelação 

entre os meios de impugnação é tão grande que já se afirmou que “è il momento centrale del 

sistema delle impugnazioni: le altre gli fanno corona come i pianeti intorno al sole”.159 Como 

se verá, a relação entre o efeito devolutivo e a apelação, assim como a sua relação com o 

duplo grau,160 é de extrema intensidade, quase que imbricação.161  

 

 

 

 

                                                           
156  Em ampla pesquisa comparada, verificou-se que todos os sistemas jurídicos dos países da União Europeia 

preveem a apelação: CHASE, Oscar; HERSHKOFF, Helen; SILBERMAN, Linda; SORABJI, John; 

STÜRNER, Rolf; TANIGUCHI, Yasuhei; VARANO, Vincenzo. Civil litigation in comparative context. 

St. Paulo: Thomson, 2007, p. 331. Por outro lado, relevante o alerta: “Thus, while ‘appeal’ is a generic 

term, broadly meaningful to all lawyers in describing a feature common to a wide range of legal systems, 

it would be misleading to impute a precise meaning to the term, or to assume, on the grounds that the word 

(or its translated equivalent) has some international currency, that the concept of an appeal means the same 

thing in a wide range of systems” (DREWRY, Gavin; BLOOM-COOPER, Louis; BLAKE, Charles. The 

Court of Appeal. Portland: Hart, 2007, p. 13). 
157  FAGUNDES, Miguel Seabra. Dos recursos ordinários em matéria civil, cit., p. 247. 
158  DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil, v. 3, cit., p. 143. 

Dizem que as regras de apelação são regras gerais.  
159  LIEBMAN, Enrico Tullio. Il giudizio d’appello e la costituzione. Rivista di diritto processuale. Padova: 

CEDAM, v. XXXV, n. 2, 1980, p. 403. 
160  Afirma-se que o recurso de apelação incorpora o duplo grau: VESCOVI, Enrique. Los recursos judiciales 

y demás medios impugnativos en Iberoamérica. Buenos Aires: Depalma, 1988, p. 99. No direito brasileiro, 

por exemplo: WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil. 16ª 

ed. São Paulo: RT, v. 2, 2016, p. 513. 
161  Afinal, “as ricas dimensões do efeito devolutivo expressam-se, fundamentalmente, na apelação, que é o 

recurso por excelência; nos demais recursos contemplados no art. 994 surgem aspectos particulares, dotados 

de relevo desigual” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 282). 
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FORMAÇÃO DOS RECURSOS CÍVEIS E DECISÃO DOS 

RECURSOS NA HISTÓRIA DO PROCESSO CIVIL – NOÇÕES 

HISTÓRICAS SOBRE O EFEITO DEVOLUTIVO E O OBJETO DO 

RECURSO 

 

 

“O presente liga-se arraigadamente ao passado, 

porque sabe quanto da sua experiência necessita 

para conquistar o futuro”1 

 

1. O nascimento dos recursos cíveis e a cunhagem do efeito devolutivo 

Nas sociedades atuais, e já há bastante tempo, é uma ideia extremamente comum, 

e correspondente à realidade prática, que depois de o juiz prolatar a sua sentença deve-se ir 

adiante, para um novo julgador, para que profira um novo julgamento.2 A naturalização 

dessa ideia faz parecer impossível que, noutros momentos, os recursos, como meios para 

viabilizar uma nova decisão, não existiam.3   

A naturalização dos recursos é tão forte que se aponta como razão para o seu 

nascimento a própria natureza humana:4 os homens reputam-se falíveis e, por isso mesmo, 

ao se estruturar a justiça civil é necessário que a sociedade se preocupe, para que as decisões 

possuam elevada qualidade, em permitir a revisão dos julgamentos.5 Em linha semelhante, 

                                                           
1  AZEVEDO, Luiz Carlos. Origem e introdução da apelação no direito lusitano. São Paulo: FIEO, 1976, p. 

123. 
2  O presente estudo refere-se às origens dos recursos cíveis na tradição de civil law, especialmente a partir 

dos recursos em Roma, que servem de paradigma para os recursos contemporâneos. Para uma visão 

sintética do nascimento dos recursos cíveis na tradição common law, conferir, com muito proveito: 

POUND, Roscoe. Appellate procedure in civil cases. Boston: Little, Brown and Co., 1941, p. 38-320. 
3  SCIALOJA, Vittorio. Procedura civile romana – esercizio e difesa dei diritti. Roma: Anonima Romana 

Editoriale, 1936, p. 254. 
4  Assim: SIDOU, J. M. Othon. Os recursos processuais na história do direito. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1978, p. 1-2. SÁ, Djanira Maria Radamés de. A atividade recursal civil na reforma do poder judiciário. 

São Paulo: Pillares, 2006, p. 17-19. Da mesma forma, apontando-os como uma “necessidade psicológica”: 

LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis. 2ª ed. São Paulo: RT, 1976, p. 127-129. 

Igualmente: FAGUNDES, Miguel Seabra. Dos recursos ordinários em matéria civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 1946, p. 12-18. PODETTI, J. Ramiro. Tratado de los recursos. Buenos Aires: EDIAR, 1958, p. 

61. VESCOVI, Enrique. Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica. Buenos 

Aires: Depalma, 1988, p. 25-26. 
5  “Allo scopo di riparare per quanto si può alla fallibilità del giudizio umano e di assicurare che la decisione 

della causa sia la migliore possibile, ossia la più giusta, tutti gli ordinamenti processuali stabiliscono la 

pluralità delle istanze, cioè una gerarchia di organi giudiziari, la quale permette che un organo più elevato 
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justifica-se a origem e a existência de recursos a partir da ideia de que a irresignação do 

homem contra decisões que prejudiquem seus interesses é natural, o que tornaria 

indispensável a possibilidade de impugná-las.6 Tais visões, embora não se possa dizer 

erradas, são certamente de cunho filosófico,7 ou, talvez mais precisamente, são visões 

romantizadas dos recursos cíveis.8 

A história do direito revela, com precisão, que a origem dos recursos cíveis tem 

uma razão de ser: o controle político.9 O poder jurisdicional é especialmente atrativo por 

resolver definitivamente conflitos na esfera institucional. Através da jurisdição dá-se a 

palavra final sobre determinado conflito, que passa a deter estabilidade e, por isso mesmo, 

                                                           
riveda e controlli il giudizio emesse dall’organo che ha deciso la causa” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Appunti 

sulle impugnazioni. Milano: La Goliardica, 1959, p. 1). 
6  Nesse sentido, a clássica passagem: “A ideia de recurso deve ter nascido com o próprio homem, pela 

primeira vez, alguém se sentiu vítima de alguma injustiça. Não se tratava meramente da violação de um 

direito, pois, aí existiria, simplesmente, lesão. Quando o prejudicado exerceu, rudimentarmente o direito de 

ação, para a devida reparabilidade do dano, e, pelo decorrente julgamento, se considerou alvo de injustiça, 

é que surgiu a necessidade do recurso. As origens, portanto, do recurso se perdem nas épocas mais remotas 

da humanidade, sem que se possam precisar mesmo as formas mais primitivas, que seriam contemporâneas 

das fases iniciais do gênero humano. Esta concepção mais se fortalece na consulta da Bíblia, pelos textos 

que indicam a existência de situações ou de meios que equivalem a verdadeiros recursos, em que pese às 

metáforas ou ao simbolismo das narrativas” (LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, 

cit., p. 1). De modo semelhante: AZEVEDO, Luiz Carlos. Origem e introdução da apelação no direito 

lusitano. São Paulo: FIEO, 1976, p. 26. 
7  Essa a acertada opção feita em: MONTEIRO, João. Teoria do processo civil. 6ª ed. (atualizado por J M de 

Carvalho Santos). Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, v. II, p. 606-613. 
8  Vale remissão a interessante observação sobre a justificação da existência de recursos, que não estaria nem 

na melhor qualidade dos juízes e nem na composição do tribunal: “La ragione vera, per cui la sentenza, 

pronunciata in sede di impugnazione, è più attendibile di quella impugnata, è la seguente: il processo di 

impugnazione viene dopo l’emanazione della sentenza impugnata. Il giudice dell’impugnazione decide 

sulla base delle critiche, che l’impugnante avanza nei confronti delle sentenze impugnata; egli parte dalle 

conclusioni cui è arrivato il giudice che ha emesso la sentenza impugnata, la valuta alla luce dei motivi di 

impugnazione, e ciò consente una migliore decisione della controversia, proprio perché il giudice 

dell’impugnazione non parte da zero, non si trova a dover selezionare e utilizzare il materiale decisorio per 

la prima volta, ma decide sulla base di una cognizione, che è già stata effettuata, e di una decisione, i cui 

(asseriti) punti deboli sono individuati con i motivi dell’impugnazione” (LUISO, Francesco Paolo. Diritto 

processuale civile. 9ª ed. Milano: Giuffrè, 2017, v. II, p. 280-281). No mesmo sentido: BALENA, 

Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile. 4ª ed. Bari: Cacucci, 2018, v. IIº, p. 333. CONSOLO, 

Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi. 3ª ed. Milano: CEDAM, 2012, c. 2, item 1 (versão 

digital). 
9  “L’introduzione della nuova categoria rispondeva ad essenziali esigenze dell’ordinamento processuale 

nell’età imperiale: contro il particolarismo e le tradizioni locali, contro la possibilità di errori e abusi dei 

funzionari, la censurabilità delle sentenze per violazione della legge giovava ad affermare la preminenza 

della norma imperiale ed a garantire l’applicazione esatta ed uniforme in tutto l’impero. In taluni casi quel 

criterio poteva anche rivelarsi un utile strumento di governo per rafforzare la posizione del potere imperiale 

nei confronti di tendenze eversive, come ci testimonia, per citare solo l’esempio più importante, il titolo 

‘De infirmandis his, quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt’, del Teodosiano” (RAGGI, Luigi. Studi 

sulle impugnazioni civili nel processo romano. Milano: Giuffrè, 1961, p. 21-22). Também assim: “Os 

recursos desempenharam então papel preponderante no enfraquecimento dos suseranos e na consolidação 

do poder central. E como a justiça se exercitava por delegação do soberano, seria natural reconhecer-lhe o 

direito de decidir, em última instância, porque essa faculdade fortalecia o poderio, concentrando em suas 

mãos o controle judicial” (SIDOU, J. M. Othon. Os recursos processuais na história do direito, cit., p. 2).  
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torna-se irrelevante do ponto de vista institucional. Por esse aspecto, os recursos revelaram-

se como um mecanismo importante de controle: por meio de seu uso, concentra-se a decisão 

final dos conflitos em um único órgão judicial, e, assim, o controle sobre a atividade dos 

juízes é também, indiretamente, o controle sobre todas as demais autoridades – já que estas 

podem ter suas decisões judicializadas.10 Portanto, na relação entre jurisdição e poder, o 

recurso é mecanismo de protagonismo destacado, pois é capaz de refinar com razoável 

precisão a maior ou menor concentração de decisões em um só julgador.11 

E note-se que essa pretensão de controle tinha uma função: a uniformização do 

direito.12 O recurso é um meio eficiente para promover uma tendencial uniformidade do 

direito no território em que aplicável, o que se revelava essencial para o adequado comando 

político.13 Por isso, pode-se afirmar que a possibilidade de revisão de sentença surge “não 

como um direito da parte vencida, mas, na verdade, como uma exigência de afirmação do 

poder do soberano”.14 Da mesma forma, não houve e não há garantia de que a decisão 

judicial proferida pelo órgão julgador do recurso seja melhor tecnicamente ou mais justa.15 

                                                           
10  SCHIOPPA, Antonio Padoa. Ricerche sull’appello nel diritto intermedio. Milano: Giuffrè, 1967, p. 3-4. 
11  A “faculdade de dizer o direito afigura-se ínsita ao vértice do poder político, como expressão da vontade 

do soberano, mesmo nos mais antigos agrupamentos sociais, que, embora possuíssem uma estrutura 

institucional de cunho profundamente pragmático, não chegaram a uma elaboração técnico-científica do 

direito” (TUCCI, José Rogério Cruz e. Jurisdição e poder (Contribuição para a história dos recursos 

cíveis). São Paulo: Saraiva, 1987, p. 20). 
12  Evidentemente que tal preocupação não tem a mesma conotação que a de hoje. Uniformizava-se para 

conseguir um melhor controle. Sobre a uniformização nos dias atuais, já se escreveu em outra oportunidade: 

MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2017. 
13  Sobre o ponto, vale destacar: “Quale che fosse il diritto applicato dal re, l’appello promuoveva pertanto la 

tendenza alla effettiva uniformità del diritto all’interno del regno: uniformità di interpretazione, sia riguardo 

alle leggi personali sia nei confronto della legislazione monarchica con valore territoriale, della quale solo 

attraverso l’appello il re poteva garantire l’osservanza; uniformità di disciplina normativa, attraverso la 

prevalenza, assicurata dall’appello, del diritto regio sulle consuetudini locali. Si comprende perciò come 

dell’appello si sia avvalsa largamente la monarchia nella lenta costruzione dello Stato assoluto; e come 

l’istituto sia stato una delle vie determinanti attraverso le quali, superando le giurisdizioni particolari e 

feudali, il principio della statualità del diritto si affermò nell’Europa postmedievale” (SCHIOPPA, Antonio 

Padoa. Ricerche sull’appello nel diritto intermedio, cit., p. 5). 
14  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano. 

São Paulo: RT, 2009, p. 200. 
15  FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Embargos de declaração: importância e necessidade de sua reabilitação. 

Meios de impugnação ao julgado civil – Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. _____ 

(coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 48. Vale mencionar também a crítica bem atual: “Sentença de 

um juiz experiente pode ser substituída por uma decisão pensada e redigida por um assessor noviço” 

(TESHEINER, José Maria Rosa. Em tempo de reformas – o reexame das decisões judiciais. Meios de 

impugnação ao julgado civil – Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. Adroaldo Furtado 

Fabrício (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 392). 
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Enfim, a função de tutelar as partes revelou-se de maneira apenas secundária para a 

instituição dos meios de impugnação às decisões judiciais.16 

Além disso, o nascimento do direito ao recurso dependeu também do ambiente 

jurídico adequado: enquanto houve elevada promiscuidade entre o que se tinha por direito 

(jus) e por religião (fas) não foi possível institucionalizar um meio para impugnar decisões.17 

Desse modo, é correto afirmar que o próprio direito de recorrer, ao menos com traços do que 

se vê hoje como recurso, surge apenas a partir da separação entre o direito e o divino. Na 

fase anterior, o julgamento estava imbrincado com aspectos religiosos, o que, por seus 

característicos dogmas, afasta a possibilidade de contemplar erro em qualquer julgamento. 

Por isso mesmo, é estranho qualquer remédio voltado à correção de decisões.18 Ora, se a 

decisão advinha de um sujeito – normalmente um rei ou figura similar – que, senão a 

encarnação do divino, teria a aptidão de declarar a vontade divina, o seu julgamento 

naturalmente não poderia se submeter à revisão, e seria definitivo.19 O mesmo se diga de 

estruturas processuais em que prevalece a concepção de que a convicção tem alguma relação 

com o divino, como nos juízos de Deus ou nas ordálias.20 

É verdade que existiam instrumentos, muitos deles bastante inusitados,21 que se 

prestavam à correção de erros em decisões judiciais, porém a precariedade dos dados e a 

inexistência de uma estrutura burocrática razoavelmente estável22 – que surge apenas em 

                                                           
16  VERDE, Giovanni. Diritto processuale civile. 5ª ed. Aggiornamento a cura di Ferrucio Auletta, Gian Paolo 

Califano, Giuseppe della Pietra, Nicola Rascio. Bologna: Zanichelli, 2017, v. II, p. 175. 
17  É de se perceber que, num primeiro momento, em Roma, fas e ius expressam, com igualdade de abrangência 

a licitude de um determinado ato, a saber, a sua conformidade com a vontade divina. Segundo Juan Iglesias, 

só nos últimos séculos da República, concluiu-se o processo de secularização do ius romano, resguardando-

se o fas apenas para o “lícito religioso”, atinente ao ius divinum. Cf. IGLESIAS, Juan. Direito romano. São 

Paulo: RT, 2011, p. 150-151. 
18  Ver, nesse sentido, quanto ao procedimento romano da ordo iudiciorum privatorum: “No appeal had been 

possible against the judgment of a lay iudex. The decision of the layman was historically an alternative to 

a decision based on the ordeal, the judgment of God, and no appeal is possible from the judgment of God. 

A party who could show that the iudex had ‘made the cause his own’ (litem suam fecit) by bias or 

incompetence could bring an action against him personally but the judgment itself had to stand. Under the 

new procedure appeals were possible from judges at first instance to higher courts, through the judicial 

hierarchy up to the court of the emperor himself” (STEIN, Peter. Roman law in European history. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 24). 
19  TUCCI, José Rogério Cruz e. Jurisdição e poder (Contribuição para a história dos recursos cíveis). São 

Paulo: Saraiva, 1987, p. 8-9, especificamente referindo-se à monarquia faraônica. 
20  SCHIOPPA, Antonio Padoa. Ricerche sull’appello nel diritto intermedio, cit., p. 5. 
21  Na Babilônia, por exemplo, se o juiz que proferiu a sentença fosse convencido de que errou ele seria 

condenado a pagar doze vezes a pena que havia sido estabelecida e deveria ser publicamente expulso da 

cadeira de juiz, cf. SIDOU, J. M. Othon. Os recursos processuais na história do direito, cit., p. 9. 
22  Ressaltando a importância da hierarquia judiciária para a previsão de recursos: “Não se conhecia, nos 

tempos primeiros, a pluralidade das instâncias; então, administrava diretamente a justiça o povo ou o rei. 

Quando, em lugar do povo, passaram a sentenciar determinados juízes, a tendência de quem perdia a 

lastimar-se do insucesso, exacerbado, ademais, pela efetiva possibilidade de erro e pela má-fé, assumiu, 
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Roma –, não permite fazer uma equiparação abalizada com o recurso como concebido 

atualmente.23 

Com a laicização do direito, ainda assim o recurso não é concebido: embora se 

justifique o “porquê” recorrer, falta ainda o “a quem” recorrer. É apenas com a organização 

judiciária, fixando juízes inferiores que exercem o poder por delegação do soberano, que se 

passa a ter a ambiência adequada para a institucionalização dos recursos.24 É apenas depois 

de uma concepção de decisão como ato de poder – portanto razoavelmente separada de 

características místicas – e, também, de uma organização judiciária minimamente 

hierarquizada, que se torna possível o florescer de um pedido de nova decisão, pelos cidadãos 

interessados, contra uma decisão judicial e com o intuito de alcançar sua revisão por um 

julgador superior.25 

Bem, isso tudo esclarece que os recursos nascem a partir de uma arquitetura 

judiciária em níveis26 e de uma concepção da decisão judicial – ao menos parcialmente – 

desmistificada. Portanto, o recurso é introduzido mediante uma concepção de hierarquia e 

organização judiciária, e não por conta de um conceito de perseguição de justiça.27 Já foi 

aqui dito que os recursos serviram ao controle político, porém não há clareza quanto às 

razões que motivaram, politicamente, a concessão do direito ao recurso.28 

                                                           
conforme o lugar, a forma de um ataque pessoal aos juízes ou procurou estorvar, por outros meios, a 

execução da sentença. Com a instituição, porém, da hierarquia própria dos regimes monárquicos, afigurou-

se natural que a sentença do funcionário dependente sofresse impugnação perante o superior, até ao rei, a 

quem todos respondiam. Daí uma série, frequentemente numerosa, de instâncias: conflitos, questões, 

inconvenientes ao infinito. Ao mesmo tempo, no entanto, o apelo ao rei constituiu poderoso instrumento 

de formação do direito (em Roma, na Alemanha, na França, na Inglaterra, como a apelação ao Papa na 

Igreja)” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 3ª ed. (trad. da 2ª ed. italiana 

por J. Guimarães Menegale). São Paulo: Saraiva, 1969, p. 98). 
23  Sobre os recursos na antiguidade, conferir: AZEVEDO, Luiz Carlos. Origem e introdução da apelação no 

direito lusitano, cit., p. 31-35. 
24  “Importa enfatizar que o instituto da apelação, disseminado nas leis romanas e nos cânones da Igreja 

católica, pressupõe sempre, como acima afirmado, um sistema escalonado e organizado e uma ordem 

hierárquica definida: assim, naquelas, as sentenças dos pretores, cônsules ou governadores provinciais, 

eram objeto de reexame pelo Imperador; e nestes, as decisões dos bispos podiam ser objeto de revisão pelo 

Papa, bispo de Roma” (TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do 

processo civil lusitano, cit., p. 200). 
25  Destacando a importância de uma concepção “técnica” ou “profissional” da jurisdição para a concepção 

dos recursos: JOHNSTON, David. Roman Law in context. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 

p. 122. 
26  Destacando a hierarquia das cortes como principal característica para o surgimento dos recursos: 

MOUSOURAKIS, George. Roman law and the origins of the civil law tradition. Cham: Springer, 2015, p. 

157. 
27  Nesse sentido: SCIALOJA, Vittorio. Procedura civile romana, cit., p. 254 
28  Nesse sentido, é interessante a seguinte conclusão de curioso estudo relacionando o Islã com a apelação: 

“Legal rules and a commitment to procedural justice are not absent from the Islamic legal tradition. To the 

contrary, Islamic law is marked by a multitude of rules, a desire to apply them uniformly, and a strong 

antipathy to arbitrary judgment. If appeal is a minor element of Islamic justice it is not because the society 
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Ratificando a ideia dos recursos como fruto da pretensão de controle político, a 

criação da appellatio, no império de Augusto, é tida como um reflexo direto do poder 

absolutista, concentrando em si mesmo atribuições que antes eram entregues a vários 

magistrados.29 A instituição do mecanismo recursal foi apontada como uma estratégia 

política, mediante a qual o soberano passou a ter o controle direto da distribuição de justiça 

sobre todo o território do Império.30 A pretensão era de unificar a justiça do imperador, e o 

recurso o meio adequado para tanto. 

No ponto, é interessante notar que VICENZO ARANGIO-RUIZ imputa à appellatio 

verdadeiro protagonismo na transição da ordo iudiciorum privatorum, cuja estrutura 

processual não admitia a interposição do recurso, para a cognitio extra ordinem. O recurso 

teria sido uma característica marcante para impulsionar a alteração do modelo processual 

romano.31 

Como se percebe, o surgimento dos recursos advém precipuamente do intento de 

controle político, uma vez que permite a concentração da palavra final sobre o conflito e 

sobre o direito em um único sujeito ou tribunal. Some-se a isso que o surgimento dos 

recursos, e, ainda hoje, a viabilidade de qualquer recurso “pressupõe a existência de dois 

                                                           
was indifferent to whether trial courts did justice under law. Rather, the simplest explanation for the absence 

of appeal in Islamic law is that the Shari'a and the courts of the kadis are essentially religious, and that Islam 

as a religion was not organized hierarchically. Without hierarchical organization much of both the 

opportunity and incentive for appeal is absent. And most of the pressure for appeal as a lawmaking device 

was absent because adjustments in law to meet new circumstances could be accomplished by the secular 

wing of Moslem legal institutions. More generally, the Moslem world experienced great difficulty in 

establishing or maintaining any kind of unity or hierarchy over its vast domains. Where, as for instance in 

the efforts of the Abbasid Caliphs and the early Ottoman emperors, we do encounter attempts at 

centralization of authority, we do encounter appeal” (SHAPIRO, Martin. Islam and appeal. California Law 

Review, vol. 68, 1980, p. 381). 
29  “O sentido centralizador do Estado romano instaurado em império fez da apelação um meio altamente 

significativo em busca de sua concentração política e administrativa. A amplitude das instâncias 

reapreciadoras (imperador e praefectus praetoris) só tem paralelo hodiernamente nos ordenamentos de 

modelo socialista, tal a hierarquização e a concentração do recurso geral romano, a partir de que no juízo 

reiterado admitiam-se novas provas e podia o apelo, inclusive, ter fundamento distinto da pretensão 

conhecida no primeiro grau” (SIDOU, J. M. Othon. Os recursos processuais na história do direito, cit., p. 

26). 
30  TUCCI, José Rogério Cruz e. Jurisdição e poder, cit., p. 31. 
31  “Più largamente influì sulla trasformazione della procedura il regime dell’appellatio. Mentre il processo 

privato dell’epoca repubblicana si svolgeva in unica istanza, e contro la sentenza non esistevano gravami 

ordinari, fin dall’inizio del Principato si riconobbe all’imperatore il diritto di riformare le decisioni contro 

le quali i soccombenti si fossero apellati a lui; e non solo, a quel che pare, le decisioni uscite da altre 

cognitiones extra ordinem, mas anche le sentenze di iudices privati. Da eccezionale che era in origine, 

l’esercizio di questa facoltà del principe divenne normale, e funzionari da lui delegati vennero assumendo 

come competenza stabile quella di decidere in grado di appello le controversie fra privati” (ARANGIO-

RUIZ, Vicenzo. Istituzioni di diritto romano. 13ª ed. Napoli: Jovene, 1957, p. 148). 
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requisitos básicos, quais sejam, um sistema judiciário organizado e uma autoridade capaz de 

rever a matéria examinada pelo primeiro julgador”.32 

A noção de efeito devolutivo está estritamente imbrincada com essa forma de ver o 

recurso.  

No sistema da extraordinaria cognitio, a atuação jurisdicional do magistrado-iudex 

se realizava por atribuição do poder político que lhe instituiu, delegando-o a iuris dictio. 

Através da appellatio a jurisdição era devolvida ao detentor da supremacia política, que 

poderia decidir amplamente a controvérsia.33 Portanto, a noção de devolução se inaugura em 

um sentido um tanto literal, em que o poder que havia sido delegado para julgar uma causa 

é efetivamente devolvido àquele que o tinha criado – ou ao juiz que fizesse as vezes do 

imperador –, passando a, efetivada a devolução, poder rever todo o processo e tomar uma 

nova decisão.34 

É exatamente por isso que se pode afirmar que o efeito devolutivo surge para ser 

ilimitado. O poder antes atribuído, e mediante recurso devolvido, não pode encontrar 

fronteiras na vontade do recorrente ou na decisão proferida. Note-se que, neste período da 

história, o poder soberano tanto conduzia a implementação do direito como julgava as 

controvérsias – não havia preocupação em distinguir e limitar as funções executivas e 

jurisdicionais – e, tal poder, amplo e incondicionado, não poderia encontrar qualquer 

restrição, muito menos nas fronteiras da manifestação daquele que o havia provocado, o 

recorrente. Recorrer era chamar o soberano a decidir, de modo que seria inconcebível, de 

qualquer maneira, que a provocação recursal pudesse limitar o poder de decisão. 

Logo, neste quadrante histórico, em que se forja, embrionariamente, a noção de 

efeito devolutivo, este conceito serviu para explicar o fenômeno decisório: o poder 

jurisdicional antes delegado era, mediante a provocação do interessado, devolvido ao seu 

                                                           
32  AZEVEDO, Luiz Carlos. Origem e introdução da apelação no direito lusitano. São Paulo: FIEO, 1976, p. 

27. 
33  Precisamente, “no sistema da extraordinaria cognitio, o magistrado-iudex intervinha não como autônomo 

titular de uma atividade jurisdicional destacada do poder político, mas, sim, como imediata emanação deste, 

atuando como delegado da autoridade que se postava ao vértice do governo imperial”. E isso, de tal modo, 

que o detentor da supremacia política, visando a impor sua vontade aos cidadãos, delegava poderes a certos 

magistrados, mas não se privava daquele soberano, que, por sua natureza, era indelegável” (TUCCI, José 

Rogério Cruz e. Jurisdição e poder, cit., p. 31). 
34  Na mesma linha de percepção da ideia de delegação da jurisdição, os romanistas dão conta da existência de 

um expediente chamado consultatio. Por meio desse instrumento, o juiz, em lugar de assinar a sentença, 

poderia “remeter os autos a magistrado superior a ele, inclusive ao imperador”, a fim de que a causa fosse 

julgada ou, subsidiariamente remetida a outro magistrado. Cf. MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito 

romano. Rio de Janeiro: Forense, 1971, v. 1, p. 280-281 
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verdadeiro detentor, que poderia decidir a causa como entendesse acertado; afinal, tratava-

se de uma prerrogativa originariamente sua exercer o poder, não se imaginando qualquer 

limitação imposta pelo recorrente ou pelo recurso.35 

O efeito devolutivo, portanto, surge para explicar o ingresso do órgão julgador do 

recurso em matérias não impugnadas, sejam elas decisões propriamente ditas ou razões para 

decidir. A devolução é concebida como uma noção imbrincada à postura judicial inquisitiva 

natural à concepção política do império romano. 

Esta perspectiva histórica não foi abandonada. No decorrer da evolução dos 

recursos cíveis a noção inquisitória do efeito devolutivo não se perdeu e ainda guarda grande 

influência no modo de ver os recursos, sobretudo a apelação.36  

 

2. Os dois grandes modelos recursais: novum iudicium e revisio prioris instantiae 

Uma vez exercido o direito de recorrer e, com isso, atribuído ao órgão judicial ad 

quem o poder decisório sobre a causa, é preciso perquirir: como deve proceder o juízo 

recursal? Ele está limitado a revisar o que foi decidido na instância anterior ou deve 

confeccionar o seu próprio juízo sobre a causa, independentemente do que foi desenvolvido 

na instância recorrida? 

Na história dos recursos cíveis, as duas diversas arquiteturas do juízo recursal foram 

acolhidas,37 e suas características secundárias variaram bastante na história, assumindo um 

                                                           
35  È certo, porém, que a concepção de devolução ainda não era a contemporânea, especialmente pela própria 

forma como se realizava o apelo, em que se percebia como algo mais direcionado contra o juiz do que 

contra a sua decisão. O conceito è desenvolvido com maior esmero no processo germânico e, depois, a sua 

elaboração moderna ocorre no processo canônico (appellatio devolvit processum ad iudicem superiorem 

secundae instantiae), cf. PROVINCIALI, Renzo. Delle impugnazioni in generale. Napoli: Morano, 1962, 

p. 42. 
36  Assim: “L’appello, appunto perchè importa il pieno riesame della controversia, intesa nel suo complesso e, 

quindi, è proponibile per il solo fatto della soccombenza, ha, in tesi – nel quadro del principio del doppio 

grado di giurisdizione –, effetto devolutivo; cioè il giudizio d’appello è, in tesi, la prosecuzione del giudizio 

di primo grado e, pertanto, potrebbe ritenersi che le domande e le eccezioni (sostanziali) debbano – se non 

altrimenti rinunciate – considerarsi ipso jure come riproposte in secondo grado, per il solo fatto della 

proposizione del gravame” (GIUDICEANDREA, Nicola. Le impugnazioni civili. Milano: Giuffrè, 1952, v. 

2, p. 118). Mais à frente, destaca o autor quanto às mudanças que ocorreram no sistema italiano: “Il codice 

del 1950 non solo ha di nuovo stabilito, nel secondo comma dell’art. 329, una norma corrispondente a 

quella di cui al predetto art. 386 del codice del 1865 – norma, questa, che è stata esplicitamente estesa a 

qualsiasi mezzo di impugnazione – me, per di più, ha anche vulnerato profondamente il principio 

devolutivo, trasformando l’appello in una revisio prioris instantiae, in quanto ha accolto il principio per 

cui: tantum devolutum quantum appellatum, sia pure inteso nei riguardi delle domande e delle eccezioni 

considerate nel loro complesso” (p. 118).  
37  Equivocadamente ligando o recurso, na sua história, exclusivamente à revisão de decisões, isto é, excluindo 

a possibilidade de um novo juízo independente: SIDOU, J. M. Othon. Os recursos processuais na história 

do direito, cit., p. 56. 
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colorido diferente e único em cada sistema jurídico, ora tendendo mais a um esquema e ora 

optando por assumir os traços do outro. 

Sobre isso, CHIOVENDA afirmou que o duplo grau pode ser disciplinado de duas 

formas: equiparando o segundo grau ao primeiro na condução do processo e julgamento, ou 

limitando o segundo, por exemplo, na produção de provas, na análise de alegações e 

fundamentos, ou a não reexaminar o juízo fático. O jurista italiano destaca que os vários 

sistemas diversificam, como o italiano que, ao seu tempo, embora adepto do primeiro 

modelo, possuía várias exceções.38 

Chama-se de novum iudicium o modelo de juízo recursal em que o recurso exerce 

o papel de instaurar uma renovação procedimental em outra instância, com menos limites 

para o juízo recursal. Este, no modelo novum iudicium, poderá analisar novas alegações, 

examinar novas exceções, conduzir a produção de novas provas e tomar uma decisão sob 

fundamentos diversos, tudo em relação à demanda original, que é a única fronteira traçada 

para o novo julgamento.39 Nesta forma de desenhar o processo recursal, o recurso é mais do 

que uma simples verificação da correção da decisão impugnada, é um mecanismo para 

reconstruir o procedimento e permitir uma decisão verdadeiramente renovada.40 Renova-se 

o processo como se refaz a operação aritmética para testar sua exatidão.41 Em síntese, neste 

modelo o recurso possibilita o julgamento da causa ex novo.42 

Tem-se como exceção a essa previsão, apenas, a dedução de novos pedidos, que 

normalmente é vedada ou, pelo menos, limitada.43 

Esse modelo recursal era tido como superior por CARNELUTTI, para quem não se 

deveria limitar o recurso a uma nova decisão, com o intuito de que ela possa ser melhor que 

a anterior, mas seria mais adequado possibilitar às partes, igualmente, uma nova 

participação, o que lhes garantiria a chance de deduzir melhores argumentos e realizar as 

                                                           
38  CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, cit., p. 99. 
39  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 388. 
40  SCHIOPPA, Antonio Padoa. Ricerche sull’appello nel diritto intermedio. Milano: Giuffrè, 1967, p. 100. 

As palavras do romanista servem para descrever o apelo no período de Justiniano. 
41  A metáfora é de CARNELUTTI, Francesco. Lezione di diritto processuale civile. Padova: CEDAM, 1933, 

v. 4, p. 34.  
42  CALAMANDREI, Piero. Vizi della sentenza e mezzi di gravame. Opere giuridiche. Napoli: Morano, 1979, 

v. VIII, p. 245-262. Assim também: MACHADO GUIMARÃES, Luiz. Efeito devolutivo da apelação. 

Estudos de direito processual civil. Rio de Janeiro-São Paulo: Jurídica e Universitária, 1969, p. 221. 
43  Nesse sentido, apontando como exemplos a appellatio romana, a apelação francesa e a apelação italiana: 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Sobre os limites objetivos da apelação civil. São Paulo, 1986, p. 16-

19. 
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provas de modo mais adequado.44 Inclusive, historicamente, aponta-se como justificativa 

para a opção por um modelo de novo juízo recursal a representação do recurso como um 

instrumento para a realização da justiça.45 

No novum iudicium, o juízo recursal reinicia o processo, garantindo aos sujeitos 

parciais a renovação de oportunidades de participação processual que tiveram na instância 

anterior. Isso significa, logicamente, que a decisão a ser tomada em sede recursal não é 

adstrita ao decidido previamente: renova-se a participação e, portanto, renova-se a decisão.  

Por outro lado, são realizadas críticas incisivas a esse modelo, que estimularia as 

partes a guardarem energias – e material – para litigar no tribunal, de modo que o primeiro 

grau seria apenas uma “fase teste”, e, por não passar disso, beiraria a inutilidade, o que 

ocasiona desprestígio da magistratura. Os reclamos contra o modelo de novo juízo no recurso 

destacam que ele traz uma desproporcional perda de energia e de tempo.46 Nas palavras de 

CAPPELLETTI, o primeiro grau seria uma “aborrecida, extenuante e penosa antecâmara”.47 

Noutra senda, o modelo revisio prioris instantiae é aquele em que o juízo recursal 

é limitado ao que foi decidido no juízo a quo: normalmente não são permitidos novos 

argumentos, também não são viáveis novas provas e o recurso tem a restrita função de revisar 

o que foi decidido anteriormente. O recurso serve como mecanismo para, mais propriamente, 

impugnar a decisão, controlando seus erros, devendo o órgão responsável por sua decisão 

limitar-se a analisar se, de fato, a decisão foi equivocada ou se está correta, eliminando os 

equívocos sem permitir elementos novos.48 O juízo recursal, como denota a expressão, 

limita-se a um reexame do que foi decidido anteriormente, que pode se deter tanto na 

correção da aplicação do direito quanto na reanálise das provas (revisio in facto et in iure).49 

Nessa estruturação recursal, reabre-se a discussão acerca das questões de fato e 

respectivas provas, bem como das questões jurídicas, porém apenas sobre as quais já se 

pronunciou o juiz de primeiro grau. Assim, o recurso é uma medida para propriamente 

corrigir o erro do juiz, e não um mecanismo que proporciona às partes o conserto de 

deficiências em sua atuação processual. Afirma-se que, apenas em um sistema assim é que 

                                                           
44  CARNELUTTI, Francesco. Lezioni di diritto processuale civile. Padova: CEDAM, , p. . 
45  Cf. SCHIOPPA, Antonio Padoa. Ricerche sull’appello nel diritto intermedio, cit., p. 101, Justiniano teria 

encampado essa ideia de modo explícito, em contraposição ao ceticismo de Ulpiano.  
46  Assim: APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 

98. ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 9ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 285. 
47  CAPPELLETTI, Mauro. Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile. Giustizia e società. Milano: 

Edizione di Comunità, 1972, p. 116. 
48  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 388. 
49  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Sobre os limites objetivos da apelação civil, cit., p. 19. 
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haveria efetivo duplo grau, do contrário seriam duas jurisdições independentes.50 Seguindo 

a metáfora de CARNELUTTI, pode-se dizer que na revisio prioris instantiae a reconstrução do 

edifício é realizada apenas nos pontos em que se identifique problemas, mantendo-se a 

mesma estrutura e sem a possibilidade de utilização de novos materiais.51 

No ponto, é conveniente recordar a visão de NICOLA GIUDICEANDREA sobre a 

reforma do sistema recursal italiano perpetrada em 1950. O processualista italiano destaca, 

inicialmente, que o efeito devolutivo seria responsável por criar um modelo no qual o 

tribunal ad quem poderia revisar amplamente o caso ao julgar o recurso, uma vez que a 

impugnação é vista como uma forma de entregar a relação jurídica deduzida ao órgão 

jurisdicional de hierarquia superior.52 Em seguida, GIUDICEANDREA critica o então novo 

código por ter limitado a cognição do juízo ad quem à análise crítica da decisão impugnada,53 

sob o argumento de que isso teria infringido o efeito devolutivo, e, com isso, instituído um 

sistema de revisio prioris, guiado pelo tantum devolutum quantum appellatum.54 

Na concepção do referido autor, portanto, o novum iudicium seria um sistema que 

trabalharia a partir do efeito devolutivo, entendido como o mecanismo para entregar toda a 

causa ao órgão judicial superior; enquanto a revisio prioris seria um sistema ligado ao tantum 

devolutum quantum appellatum, compreendido como a negação do efeito devolutivo e a 

limitação do juízo recursal à correção da decisão impugnada – negando-se, por decorrência, 

a possibilidade de ser prolatada uma nova decisão independente e autônoma, que resolva da 

melhor forma possível o caso. 

Essa interessante perspectiva coloca em contraposição o efeito devolutivo e o 

tantum devolutum quantum appellatum, que, atualmente, estão imbrincados, reputando-se 

que este é conteúdo daquele. 

De todo modo, é pertinente o alerta no sentido de que os dois modelos são extremos 

ideais, que não representam fielmente algum sistema de direito positivo, já que estes sempre 

                                                           
50  MONTEIRO, João. Teoria do processo civil, II, cit., p. 710. 
51  MACHADO GUIMARÃES, Luiz. Efeito devolutivo da apelação, cit., p. 224-225. 
52  “L’appello, appunto perchè importa il pieno riesame della controversia, intesa nel suo complesso e, quindi, 

è proponibile per il solo fatto della soccombenza, ha, in tesi – nel quadro del principio del doppio grado di 

giurisdizione –, effetto devolutivo; cioè il giudizio d’appello è, in tesi, la prosecuzione del giudizio di primo 

grado e, pertanto, potrebbe ritenersi che le domande e le eccezioni (sostanziali) debbano – se non altrimenti 

rinunciate – considerarsi ipso jure come riproposte in secondo grado, per il solo fatto della proposizione 

del gravame” (GIUDICEANDREA, Nicola. Le impugnazioni civili. Milano: Giuffrè, 1952, v. 2, p. 118).  
53  O texto normativo considerado pelo autor era o art. 346 do c.p.c. italiano, que dizia: “Le domande e le 

eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si 

intendono rinunciate”. 
54  GIUDICEANDREA, Nicola. Le impugnazioni civili, cit., p. 118. 
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adotam características de ambos os esquemas, revisio prioris e novum iudicium, em diversas 

medidas e de acordo com a específica espécie ou hipótese recursal. São, enfim, fórmulas que 

devem se temperar uma a outra na estruturação do sistema recursal.55  

                                                           
55  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 388. 
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3. Direito Romano 

3.1.   Recursos no direito romano: a appellatio e a supplicatio 

As fases iniciais do processo romano,56 conhecidas como legis actiones57 e como 

per formulas ou formulário,58 que formam o ordo iudiciorum privatorum, não conviviam 

                                                           
56  “Costuma-se, como é curial, delimitar três grandes períodos do processo civil romano: o das legis actiones, 

o per formulas e o da extraordinaria cognitio”, e prossegue: “O primeiro, em vigor desde os tempos da 

fundação de Roma (754 a. C.) até o fim da república; o segundo, constituindo com o anterior o ordo 

iudiciorum privatorum, teria sido introduzido pela lex Aebutia (149-126 a. C.) e oficializado 

definitivamente pela lex Julia privatorum, do ano 17 a. C., aplicado, já de modo esporádico, até a época do 

imperador Diocleciano (285-305 d. C.); e o derradeiro, da cognitio extra ordinem, instituído com o advento 

do principado (27 a. C.) e vigente, com profundas modificações, até os últimos dias do império romano do 

Ocidente”. Cumpre também transcreve o importante alerta: “É certo que essa demarcação é apenas 

convencional, porquanto, dentro de cada um desses períodos, é possível encontrar fases ou mesmo 

ulteriores sistemas particulares. Assim, verifica-se que, a par do desenvolvimento político de Roma, que 

foi conhecendo várias modalidades de governo – realeza, república, principado e dominato –, também o 

processo privado se distendeu em três fases específicas e distintas, embora, em determinados momentos, 

coexistissem dois sistemas processuais diferentes”; e conclui: “Desse modo, ainda que presentes três 

períodos bem nítidos: ações da lei e formulário, que compõem a ordem dos juízos privados; e imperial ou 

da cognitio extra ordinem, resta realmente impreciso quando e em que medida cada qual deixou de viger, 

cedendo passo ao subsequente” (TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de 

história do processo civil romano. 2ª ed. São Paulo: RT, 2013, p. 35). Similarmente: MOUSOURAKIS, 

George. Roman law and the origins of the civil law tradition. Cham: Springer, 2015, p. 154. 
57  Sobre essa fase: “Whatever might have been the authority belonging to the kings before the republican 

times, in deciding on suits brought before them, whether there was any separation made in their judicial 

and legislative functions, or whether, as Cicero says, “Jus privati petere solebant a regibus”, and, as 

Dionysius asserts, not till Serviu’s reign was the office of Judex introduced; yet, in the days of the Republic, 

the offices of Magistrate and Judge were entirely distinct, and the Magistrate’s duty consisted in granting a 

formula or process, and in appointing the Judex, or rather in sanctioning the choice of Judex, made by the 

contending parties. Each of these proceedings had a technical name; that before the magistrate was said to 

be done in jure, that before the Judex was called a Judicium. The power of the Judex when so appointed 

was entirely independent of the magistrate, though his position was rather that of an arbiter than a public 

officer” (ABDY, J. T.. A historical sketch of civil procedure among the romans. Cambridge: Macmillan 

and Co., 1857, p. 12-13). Ver também: ARANGIO-RUIZ, Vicenzo. Istituzioni di diritto romano. 13ª ed. 

Napoli: Jovene, 1957, p. 110-119. E, quanto à esfera recursal: “From the decision of the Judex there was 

no appeal, nor indeed did any such measure exist among the Romans. For the Veto, which was sometimes 

been confounded with Appeal, was of a nature entirely distinct, the effect of which was to annul and put a 

stop to all legal proceedings, not to remit them to another hearing” (p. 13). E explica a ausência de recursos: 

“It was only in a Republic, and among a people so exclusive as the Roman, that such an anomaly would 

exist; an anomaly that may be cleared up, by remembering, that as each magistrate received his authority 

from and was an immediate delegate of the sovereign people, by virtue of that sovereign delegation he 

reigned supreme in his office, and was at once invested with a thoroughly independent power of action. 

Hence we have a clue to the apparent harshness with a Judex was punished for negligence of imperitia, 

when, as was said, “litem suam fecit”, because as there was no appeal from his sentence, it was necessary 

to protec the parties whose cause he decided, while, at the same time, to afford him due protection, skilled 

assessors, jureconsults, were permitted to sit by and direct him in points of difficulty” (p. 13-14).  
58  Sobre o processo nessa fase, ver, por todos: CANNATA, Carlo Augusto. Profilo istituzionale del processo 

privato romano. II: Il processo formulare. Torino: Giappichelli, 1982. De modo mais sintético: ARANGIO-

RUIZ, Vicenzo. Istituzioni di diritto romano. 13ª ed. Napoli: Jovene, 1957, p. 120-146. 
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com a recorribilidade das decisões.59 Nesse período, em que o juízo era proferido por um 

cidadão romano, não havia, consequentemente, uma previsão de recurso.60 

Realmente, nos primeiros períodos de Roma e no início da república, quando ainda 

não havia diferenciação entre os poderes do magistratus populi romani e do cidadão aos 

quais eles eram delegados, a unidade do procedimento não era quebrada, e aqueles que 

conheciam do direito examinavam também o fato e promoviam a execução da sentença. A 

iudicis datio e a formula ao longo do período republicano constituíram dois elementos 

essenciais de todo o ordenamento judiciário civil, e assim o procedimento se desmembrou 

no ius e no iudicium, característica essencial do ordo iudiciorum privatorum.61 

Muito embora existam registros pontuais de impugnações às decisões judiciais, elas 

eram feitas ou por mecanismos não recursais (como, por exemplo, a restitutio in integrum)62 

ou em dissonância com as normas que regiam a atuação jurisdicional:63 o processo judicial 

romano, no período do ordo, fixava-se no pilar de que todo o poder advinha do povo e cabia 

ao iudex, um cidadão romano, conhecer e decidir soberanamente o conflito.64 Logo, nesses 

                                                           
59  “Durante la República no existió propiamente el recurso de apelación, sino vías extraordinarias, tales como 

la intercessio, la revocatio in duplum y la restitutio in integrum. Un modo normal y corriente para revisar 

la sentencia por jueces superiores no fue criado sino bajo Augusto, a partir del Imperio: la apelación” 

(CUENCA, Humberto. Proceso civil romano. Buenos Aires: EJEA, 1957, p. 103). 
60  Cita-se as Provocationes como um predecessor dos recursos que existiu no período formulário, porém o 

referido remédio não gerava uma nova decisão sobre a matéria, mas se limitava a impedir que o 

procedimento judicial continuasse, de uma vez e para sempre. Cf. ABDY, J. T.. A historical sketch of civil 

procedure among the romans, p. 134-136. Ver também: LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos 

recursos cíveis. 2ª ed. São Paulo: RT, 1976, p. 7-10. 
61  GUGINO, Giuseppe. Trattato storico della procedura civile romana. Palermo: Luigi Pedone Lauriel 

Editore, 1873, p. 184. 
62  “No regime do Ordo iudiciorum privatorum o pretor, no exercício de seu direito honorário de auxiliar, 

suprir ou corrigir o direito civil, a bem da utilidade pública (Dig. 1.1.7.1), podia prometer a concessão de 

um meio para eliminar os efeitos prejudiciais de atos, ou de negócios jurídicos, que se apresentavam 

formalmente válidos de acordo com o rigorismo do ius civile, sempre que, a seu critério, houvesse fundado 

motivo de equidade para justificar a concessão. (...). O remédio extraordinário que o pretor prometia 

conceder era a restitutio in integrum, que, pela reposição das partes em sua situação anterior, se destinava 

a desfazer a lesão resultante da rigorosa aplicação dos princípios do ius civile. Na clássica conceituação de 

Savigny, a restitutio in integrum é a reintegração de um anterior estado jurídico, fundada na contraposição 

entre a equidade e o estrito direito, e efetuada graças à potestade pretória que modifica cientemente um 

direito efetivamente existente” (COSTA, Moacyr Lobo da. Revogação da sentença, cit., p. 25-26). Essa 

mesma construção é, posteriormente, aplicada no processo civil (cf. p. 53-57), embora a appellatio venha 

a absorver parcela significativa de suas funções (p. 57-64). 
63  “Tutto ciò spiega come nel diritto romano vi fu un tempo, e questo durò certamente per tutta la repubblica, 

in cui vero appello civile non esisteva; vi erano rimedii di altra natura, i quali sino ad un certo puto 

producevano anche un effetto simile a quello dell’appello, ma erano basati non sopra il concetto della 

necessità de una revisione, come il nostro appello, ma sopra altri svariati concetti” (SCIALOJA, Vittorio. 

Procedura civile romana – esercizio e difesa dei diritti. Roma: Anonima Romana Editoriale, 1936, p. 255). 
64  “É de se lembrar, aqui, a coincidência de princípios existentes entre as decisões do Tribunal de heliastas, 

da antiga Grécia, e as do ‘iudex’, dos dois primeiros períodos do processo romano: em ambas as hipóteses, 

por emanarem tais julgados da soberana vontade da opinião popular, não admitiam qualque apelo” 

(AZEVEDO, Luiz Carlos. Origem e introdução da apelação no direito lusitano, cit., p. 41). 
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períodos, inexistiam recursos, e as eventuais impugnações a decisões advinham de um 

desvio praxista, muitas vezes fundado no poder da autoridade superior de avocar, e não da 

regência institucionalizada do processo romano.65 

As linhas gerais do processo do ordo iudiciorum privatorum mantêm-se válidas até 

o fim dos primeiros séculos do império romano, mas o novo sistema político de Roma exige 

a concentração de poderes numa só pessoa,66 o que traz o ius extraordinarium do imperador 

e, consequentemente, os iudicia extraordinaria iniciados por um procedimento que recebe 

o nome de cognitio, qualificada também pelo novo direito com o adjetivo de extraordinaria. 

A extraordinaria cognitio é, então, o procedimento em que não há a iudicis datio e nem há 

a formula, e é de competência do magistrado, representante do poder imperial.67 Além disso, 

o procedimento pós-clássico passa a assumir um caráter mais formal e profissional.68 

Na verdade, via-se no ordo iudiciorum a aplicação, em casos bastante excepcionais, 

da cognitio extraordinaria. Esse campo de aplicação vai se alargando, até que, muitos anos 

depois, por conta de se tratar de procedimento politicamente bastante oportuno, passa a ser 

o único procedimento existente.69 

Realmente, com o direito imperial, a preocupação passa a ser tolher o poder do 

julgador e distribuir a justiça de acordo com as premissas instituídas pelo príncipe, no intuito 

                                                           
65  Destacando a inexistência de recursos no ordo iudiciorum privatorum: CANNATA, Carlo Augusto. Profilo 

istituzionale del processo privato romano. II: Il processo formulare. Torino: Giappichelli, 1982, p. 188. 

Mais ainda, “uma vez impugnada a sentença prolatada na órbita do ordo iudiciorum privatorum, nos 

pouquíssimos casos testemunhados pelas fontes que até nós chegaram, havia lugar para um novo juízo sob 

a forma de cognitio extraordinaria” (TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de 

história do processo civil romano, cit., p. 132). Há, ainda, romanistas que defendem que, a partir de certo 

momento, as decisões do ordo passaram a ser recorríveis; porém, tal possibilidade de recurso surgiu 

posteriormente à appellatio da cognitio, e, na verdade, como uma extensão imprópria e arbitrária desta, cf. 

ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto romano. 2ª ed. Torino: Giappichelli, 1966, p. 187-188. 
66  “The legislature and (criminal) judiciary were both in the hands of the comitia and in those of the imperial 

Senate. The princeps combined civil and criminal judicial functions with the creation of law. Executive and 

judiciary were not separated, as all the jurisdictional magistrates as well as the imperial Senate also took 

part in the administration. Executive and legislature were united in hands of the comitia, the imperial Senate, 

and the princeps” (SCHULZ, Fritz. Principles of Roman Law. London: Oxford University Press, 1936, p. 

179). 
67  GUGINO, Giuseppe. Trattato storico della procedura civile romana. Palermo: Luigi Pedone Lauriel 

Editore, 1873, p. 184.  
68  “As the government became more bureaucratic, so did legal procedure. The formulary procedure, with the 

division of the action into two stages, one under the control of a magistrate and the other in the hands of a 

layman, was abandoned. It was replaced by the cognitio procedure, in which the iudex was a state-appointed 

professional judge, who heard the whole case. Orality, which had been a prominent feature of the earlier 

procedure, now gave way to writing. The plaintiff presented his claim to the court in writing. It was then 

served by a court officer on the defendant, who filed his defence with the court. The parties appeared before 

the judge, who heard argument on the legal issues, took proof of fact from witnesses and gave his judgment. 

If the defendant was condemned, the judgment was enforce by a court officer, unless there was an appeal” 

(STEIN, Peter. Roman law in European history. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 24).  
69  ARANGIO-RUIZ, Vicenzo. Istituzioni di diritto romano, cit., p. 147-150. 
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de racionalizar o sistema processual. Ocorre uma profunda modificação do processo na 

cognitio extraordinaria, que, antes bipartido, passa a ser unificado e, igualmente relevante, 

passa a ser conduzido por um magistrado que representa a autoridade estatal, e não um 

cidadão romano que decide em nome do povo.70 Some-se a isso a nova organização 

judiciária, que cria um ambiente propício ao recurso, até como uma decorrência orgânica da 

divisão de juízes em graus. O novo ordenamento político-constitucional, enfim, cria um 

ambiente receptivo ao recurso, como mecanismo para gerar o controle do exercício do poder 

e, assim, certificar que se está fazendo a justiça do príncipe. Desse modo, após a instituição 

de uma organização judiciária adequada, passa-se a prever a possibilidade de recorrer das 

sentenças: Augusto passa a admitir que a parte irresignada provoque o reexame do litígio 

pelo tribunal imperial.71 

Desse modo, é apenas com o procedimento extra ordinem, caracterizado pela 

burocratização da organização judiciária, e com a transformação da sentença em um ato 

formal, que se encontrou um terreno fértil para a evolução dos meios de impugnação 

verdadeiros.72 Nesse sentido é o sintético apanhado conclusivo do Professor MOACYR LOBO 

DA COSTA:73 

A apelação reflete o espírito de uma sociedade burocratizada, dominada 

pelo culto da norma abstrata e pelo princípio de autoridade, que emerge da 

geral e profunda transformação do sistema processual que o principado 

primeiro e a monarquia absoluta depois introduzem no ordenamento 

jurídico romano, levando no plano normativo a produção do direito a uma 

                                                           
70  SCIALOJA, Vittorio. Procedura civile romana – esercizio e difesa dei diritti. Roma: Anonima Romana 

Editoriale, 1936, p. 261-262. O romanista destaca o dissenso entre os autores quanto às datas e os 

documentos históricos em que se implementou tais mudanças, mas que por volta do séc. III d.C. não se 

encontra mais o procedimento ordinário, mas apenas a sua forma extraordinária. De todo modo, é de se 

destacar que as alterações ocorreram de modo paulatino. Assim: “Il campo delle cognizioni estraordinarie, 

ristretto da principio, poco a poco si allargò per guisa da comprendere l’intero ordo iudiciorum privatorum. 

In questo modo l’ordine processuale uno nella sua origine, diviso nei tempi della romana grandezza, fece 

ritorno alla sua unità nelle nuove trasformazioni politiche e civili, quando lo scettro dell’impero frangevasi 

sotto il peso dei propri vizi, della mollezza nei costumi, del lusso orientale, delle discordie intestine, delle 

ignobili e basse ambizioni; quando l’Italia rimorchiata a Costantinopoli, non più donna di provincie ma 

bordello, era lacerata e divisa dell’ingordigia di principi stranieri, mancipio di prefetti orientali, e da terra 

conquistatrice soggetta alla sorte delle terre conquistate” (GUGINO, Giuseppe. Trattato storico della 

procedura civile romana. Palermo: Luigi Pedone Lauriel Editore, 1873, p. 186). No mesmo sentido, destaca 

que a gradual transição para a cognitio extra ordinem, até que se torne o único procedimento pós-classico, 

deu-se durante seis séculos: ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto romano. 2ª ed. Torino: 

Giappichelli, 1966, p. 14-15. 
71  TUCCI, José Rogério Cruz e. Jurisdição e poder, cit., p. 31. Pondera-se que o Código Teodosiano, bem 

posterior ao reinado de Augusto, era proibida a appellatio contra sentenças interlocutórias e preparatórias, 

o que foi mantido por Justiniano, mas a possibilidade de apelar-se de sentenças definitivas ou terminativas 

(MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano, cit., p. 281). 
72  RAGGI, Luigi. Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano. Milano: Giuffrè, 1961, p. 6-7.  
73  COSTA, Moacyr Lobo da. A revogação da sentença, cit., p. 64. 
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progressiva concentração nas mãos do imperador, e no plano processual à 

estatização da justiça, ordenada dentro de esquemas de aparato 

administrativo em graus superpostos, que tendem a se reunir, igualmente, 

nas mãos do imperador, colocado no vértice da hierarquia. 

 

Pode-se destacar como figura precursora dos verdadeiros recursos, e de modo 

específico da appellatio, o instituto chamado intercessio, cabível em situações excepcionais 

em que seria possível a um magistrado ou corte vetar a decisão já proferida por outro julgador 

– em um juízo negativo, apenas.74 Não se tratava de um escrutínio jurídico sobre o 

procedimento ou a qualidade da decisão, e nem era possível a reforma do julgado, mas, sim, 

do exercício de um poder político baseado na separação entre os plebeus e os patrícios.75 

Aponta-se, também, que esse instituto não era verdadeiramente processual, mas um meio 

genérico aplicável em todo o direito público, que encontrava raízes, igualmente, na 

colegialidade da magistratura.76 Assim, a parte reclamava da decisão do magistrado para 

outro magistrado de igual ou superior hierarquia, ou até mesmo para a tribuna dos plebeus, 

e requeria a sua intercessio.77 A história da intercessio, em seguida, se desenvolve na história 

da própria apelação,78 embora o instituto em si tenha perdido sua razão de ser com a chegada 

do imperialismo romano.79 

                                                           
74  Destaque-se que a possível associação entre a intercessio e a appellatio não retira a originalidade deste 

instituto, que tinha características muito diferentes daquele, cf. ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in 

diritto romano. 2ª ed. Torino: Giappichelli, 1966, p. 166-167. 
75  “Early in the history of the Roman republic the plebeians were strong enough to wrest from the patrician 

class recognition of the legal co-equality and co-sovereignty of the two classes within the Roman state. The 

patricians acknowledged the legal power of the tribunes of the plebeians to veto the various aspects of 

patrician exercise of state power, including the patrician administration of justice. This veto or tribunitial 

power (intercessio) was employed in accordance with the self-determined conception of the interest of the 

plebeian class. Because of this negative power of intercessio by the plebeian tribunes, Roman state action 

was based on the unanimity or concurrence of the co-equal and co-sovereign social classes” (FRANKLIN, 

Mitchell. Problems relating to the influence of the roman idea of the veto power in the history of law. 

Tulane Law Review, v. 22, 1947-1948, p. 443).  
76  ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto romano, cit., 1966, p. 82-83. Sobre o instituto, também: 

FILPO, Klever Paulo Leal. Antecedentes históricos do recurso de apelação. Lex humana, Petrópolis, n. 1, 

2009, p. 182. 
77  Sobre os problemas da intercessio, como seu limite a paralisar a execução da sentença: CUENCA, 

Humberto. Proceso civil romano, cit., p. 104. 
78  FRANKLIN, Mitchell. Problems relating to the influence of the roman idea of the veto power in the history 

of law, cit., p. 445-446. 
79  Isso porque o imperador assume a posição de magistrado supremo e implanta uma hierarquia judicial que 

substitui os valores que permitiam o veto pela tribuna dos plebeus, cf. FRANKLIN, Mitchell. Problems 

relating to the influence of the roman idea of the veto power in the history of law, cit., p. 446-447. Em 

sentido contrário, defendendo que a intercessio não poderia ser utilizada contra sentenças, e que, caso a 

sentença já houvesse sido prolatada, ela não teria efeitos: ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto 

romano, cit., p. 85. 
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Antes de prosseguir, cumpre enfatizar que a decisão recorrível era aquela que, 

embora válida, apresentasse erro na aplicação do direito, isto é, a decisão injusta. Assim, não 

era possível o uso dos recursos cabíveis – da appellatio ou da supplicatio – para impugnar 

uma nulidade da sentença. O recurso era tido como um mecanismo para decidir novamente 

uma determinada situação jurídica que já havia sido validamente resolvida por outra 

sentença.80 As decisões nulas não detinham qualquer valor, e poderiam ser impugnadas a 

qualquer tempo mediante o uso da revocatio in duplum,81 que não configurava um meio de 

impugnação, mas uma ação – este remédio vem a ter a previsão de um prazo decadencial 

apenas no dominato, uma vez que não poderia ser exercido após um longum silentium, que 

consubstanciava o período de 10 anos entre os presentes e 20 entre os ausentes.82-83 

O recurso que surge é aquele que até hoje é tido como o recurso por excelência: a 

appellatio ou, simplesmente, a apelação. “Nessa época, reafirmando o princípio de que do 

juiz delegado lícito era apelar ao delegante, a appellatio passa a ser concebida como um 

meio processual ordinário contra a injustiça substancial das sentenças formalmente 

válidas”.84  

A apelação, como meio ordinário para impugnar as sentenças, é admitida contra 

todas as sentenças no direito de Justiniano, devendo-se destacar que eram tidas por sentenças 

as decisões que tinham caráter definitivo – logo, o recurso não cabia contra as 

                                                           
80  ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto romano, cit., p. 77. Sobre os demais meios utilizados no 

processo romano, cf. p. 79-134. 
81  “O condenado podia, outrossim, por sua vez, tomar a iniciativa de promover a revogação do julgado com 

a declaração da nulidade da sentença, mediante o exercício de um remédio processual denominado 

revocatio in duplum, expondo-se à condenação em dobro, também, no caso de sucumbimento. Era o meio 

ofensivo direto de obter a revogação da sentença nula, que o condenado podia exercer antes que o credor 

intentasse a actio iudicati” (COSTA, Moacyr Lobo da. A revogação da sentença: gênese e genealogia. São 

Paulo: Ícone, 1995, p. 14).  
82  “Da non confondere con il problema della impugnazione è quello della nullità della sentenza, sia per 

mancanza di uno dei presupposti processuali (ad. es. sentenza pronunciata da chi non era iudex o senza che 

vi fosse un rapporto giudiziale), sia perché pronunciata fuori dei limiti del rapporto processuali o con 

eccesso di potere, sia perché pronunciata senza le formalità richieste (ciò nel tardo diritto romano)… In 

diritto romano non esisteva un mezzo speciale per fare accertare la nullità o meglio l’inesistenza della 

sentenza: l’interessato poteva opporre questa nullità all’actio iudicati, oppure agire con la revocatio in 

duplum, la quale non implica in alcun modo l’idea di impugnativa di una sentenza esistente, ma solo la 

constatazione della inesistenza di fatto” (VOLTERRA, Edoardo. Istituzioni di diritto privato romano. 

Roma: Edizione Ricerche, 1961, p. 261). Sobre a diferenciação entre impugnação a decisões injustas e o 

ataque à nulidade, conferir, amplamente: RAGGI, Luigi. Studi sulle impugnazioni civili nel processo 

romano, cit., p. 19-108. 
83  Essa visão romana da nulidade como uma inexistência apenas vem a ser alterada na legislação italiana do 

século XII, com o surgimento da querela nullitatis, remédio para a decretação da nulidade que, se não 

empregado no seu prazo, ensejaria a sanação dos vícios. Sobre esse ponto, cf. CALAMANDREI, Piero. La 

cassazione civile. Opere giuridiche. Napoli: Morano, 1976, v. VI, p. 130.  
84  TUCCI, José Rogério Cruz e. Jurisdição e poder, cit., p. 41.  
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interlocutórias.85 Em outros períodos, chegou-se a admitir o uso da apelação contra as 

interlocutiones, porém, ao menos na parte mais significativa do direito romano, este uso foi 

proibido.86  

O recurso surge como um requerimento ao imperador, como o juiz que ocupa o 

vértice da hierarquia judiciária, de que reveja o trabalho praticado pelo funcionário a ele 

subordinado. O apelo, portanto, origina-se fortemente relacionado ao contexto político e 

estrutural. Em seguida, surge paulatinamente uma crescente regulamentação do instituto, 

com a finalidade de definir precisamente sua configuração processual e seus efeitos, o que a 

torna cada vez mais complexa, isolando definitivamente a appellatio de outras figuras 

impugnativas.87 

Posteriormente, surge também um recurso direto ao soberano, que vinha sendo 

usado como uma prática informal ou não institucionalizada, e finalmente, a partir do 

imperador Adriano, passa a ser expressamente admitida e regulada. Esse recurso era 

chamado de supplicationes (preces, libelli), visando a sua intervenção pessoal contra um ato 

jurisdicional de magistrado inferior.88 Por meio de tal remédio extraordinário, diferente da 

apelação, a parte interessada afirmava uma ilegalidade cometida pelo julgador e, por isso, 

podia supplicare, “por exemplo, quando proibisse ele a efetiva participação dos interessados 

na questão a ser dirimida, ou quando impedisse, sem motivos que o justificasse, o 

recebimento da appellatio, enfim qualquer atuação do magistrado ordinário que 

obstaculizasse a marcha normal do processo, mesmo após o proferimento da sentença”.89 

Realmente, a supplicatio como recurso autônomo apenas vem a se sedimentar 

depois de muito tempo de seu uso despido de regulação. É que o amplo emprego desse 

remédio tornou difícil, ou até mesmo inviável, a sua ampla disposição aos litigantes, fazendo 

                                                           
85  SCIALOJA, Vittorio. Procedura civile romana – esercizio e difesa dei diritti. Roma: Anonima Romana 

Editoriale, 1936, p. 305. Ao longo da história destacam-se algumas exceções da irrecorribilidade das 

interlocutórias, como, por exemplo, a do cabimento de apelo contra a admissibilidade da prova por tortura, 

cf. SCHIOPPA, Antonio Padoa. Ricerche sull’appello nel diritto intermedio, cit., p. 62. 
86  COSTA, Moacyr Lobo da. “O agravo no direito lusitano”. Estudos de história do processo – Recursos. São 

Paulo: FIEO, 1996, p. 133-135. 
87  ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto romano. 2ª ed. Torino: Giappichelli, 1966, p. 202-224. 

O romanista destaca que é apenas no império de Marco Aurélio que “l’appello cessa di essere una prassi 

più o meno confusa e comincia a divenire un istituto dalle linee salde e disse, almeno in quelle più 

essenziale, assumendo chiarezza e determinazione” (p. 217).  
88  Na verdade, em período histórico anterior a apelação subia normalmente, por vários graus, até chegar ao 

imperador. Com o passar do tempo, a regulação do instituto vai restringindo o acesso ao tribunal imperial 

e, então, surge a supplicatio como mecanismo para manter uma ligação imediata dos juízes inferiores com 

a sede imperial, cf. SCHIOPPA, Antonio Padoa. Ricerche sull’appello nel diritto intermedio, cit., p. 21-22. 
89  TUCCI, José Rogério Cruz e. Jurisdição e poder, cit., p. 41-43. 
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com que, ainda antes de sua efetiva regulação como recurso, fosse fixado entendimento que 

praticamente vetava seu uso, com a exclusão de poucas hipóteses. Assim, com a sua 

disciplina normativa, buscou-se esclarecer o seu cabimento e, com isso, evitar a sua 

interposição em hipóteses tidas como inadequadas. 

Desse modo, sacramenta-se a supplicatio como sucedâneo da appellatio, fazendo 

as vezes de um recurso autônomo e extraordinário, interposto contra a sentença inapelável 

do praefectus praetorio e direcionado para o tribunal imperial,90 para que se consiga uma 

ordem direcionada ao alto funcionário no sentido de que procedesse ao reexame da matéria 

e, sendo o caso, à retratação de sua decisão. Portanto, parece que tal recurso nasce com a 

instituição de Constantino da inapelabilidade das decisões do praefectus praetorio.91 

Os romanistas apontam que a supplicatio poderia ser fundada unicamente em 

matéria de direito, uma vez que o rescriptum da chancelaria imperial deveria ater-se apenas 

às questões de direito. Assim, em regra, “o tribunal imperial se restringia a revelar o direito 

aplicável ao caso concreto e, em seguida, designava um magistrado para examinar os fatos 

sobre os quais versava o litígio e proferir o julgamento”.92 Por outro lado, como é natural, 

diante das características já mencionadas do poder imperial, não era de modo algum proibido 

o ingresso em todo o mérito do litígio. 

No período justinianeu do direito romano, a supplicatio passa a ser tratada a partir 

de seu principal efeito, chamando-se de retractatio, e são criadas limitações temporais e 

objetivas para o seu uso.93 

 

                                                           
90  Sobre os praefecti praetorio vale a consulta a GUGINO, Giuseppe. Tratatto storico della procedura civile 

romana. Palermo: Luigi Pedone Lauriel Editore, 1873, p. 34-36. 
91  TUCCI, José Rogério Cruz e. Jurisdição e poder, cit., p. 59-60. Sobre a introdução da supplicatio, é de 

grande importância a seguinte passagem: “A despeito da lacunosidade das fontes no tocante ao momento 

da introdução de tal remédio extraordinário, Purpura, passando em revista as inúmeras opiniões sobre o 

problema, roborou a procedência do posicionamento do romanista polonês, tendo-se o período entre 331 – 

data da já analisada constituição in C. Th. 11.30.16 – e 365 como delimitador do aparecimento da 

supplicatio.  

 A partir então do momento em que é introduzida, sendo provável que isto tenha ocorrido no reinado do 

próprio Constantino, a supplicatio, como se denota das constituições que felizmente foram recolhidas no 

Codex Theodosianus, sofre um paulatino processo de institucionalização, o qual atingirá o seu ponto 

culminante somente ao final da época justinianéia” (p. 61). 
92  TUCCI, José Rogério Cruz e. Jurisdição e poder, cit., p. 43-44. Igualmente destacando a limitação da 

supplicatio à questão de direito e a equiparando à epistula, mecanismo através do qual o próprio juiz pedia 

a decisão do imperador sobre o caso: ARANGIO-RUIZ, Vicenzo. Istituzioni di diritto romano, cit., p. 156-

157. 
93  Sobre o tema: TUCCI, José Rogério Cruz e. Jurisdição e poder, cit., p. 71-78. 
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3.2. Objeto do recurso e o efeito devolutivo no direito romano  

A appellatio era concebida como “meio processual ordinário contra a injustiça 

substancial da sentença formalmente válida”.94 É com vistas neste recurso que a própria 

noção de efeito devolutivo é forjada. O apelo romano possuía também o efeito suspensivo.95 

Os historiadores confirmam, inclusive, que seria permitido à parte apelar 

verbalmente, sem formalidades, bastando a interjeição “appello!” ou “provoco” (voce 

appellare); ou por escrito (libellos appellatorios dare).96  

Embora, quando interposto por forma escrita, o recurso tivesse requisitos formais – 

como, por exemplo, constar no libbellum appellatorium o nome do recorrente e do recorrido 

e a indicação precisa da sentença atacada –, não era necessário que o recorrente expusesse 

as razões da interposição do recurso ou a injustiça que imputava à decisão. Mais ainda, se a 

causa appellandi fosse expressada, ainda assim permanecia possível ao apelante, no 

desenvolvimento do novo julgamento, alterar as razões para a reforma da decisão 

impugnada.97 

Como a disciplina do recurso conota, o órgão judicante não era constrangido às 

razões do recurso, que não precisavam sequer ser expostas. Na verdade, afirma-se que a 

causa appellandi normalmente era deduzida no trâmite do próprio recurso.  

Sobre o efeito devolutivo, mais detidamente, reputava-se aquele que causava 

“l’investitura del giudice ad quem a conoscere e decidere con una nuova pronunzia la 

controversia già decisa del giudice a quo”. A noção encontra-se claramente em Modestino, 

Dig. 50.15.106.98 O pleno efeito devolutivo era responsável por investir o juízo ad quem da 

completa cognição da causa.99 

Destaque-se que o processamento da appellatio permitia às partes que alegassem 

novos fatos e que produzissem novas provas e razões para a tutela de seus interesses, até 

mesmo com a possibilidade de dedução de novas exceções, e o procedimento era tão similar 

                                                           
94  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil romano, 

cit., p. 135. Destacando que, além de válida, a sentença apelável era aquela que concluísse ou definisse uma 

controvérsia judiciária, isto é, deveria se tratar de uma sentença “final”: ORESTANO, Riccardo. L’appello 

civile in diritto romano, cit., p. 265-266. 
95    MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano, cit., p. 282. 
96  SCIALOJA, Vittorio. Procedura civile romana – esercizio e difesa dei diritti. Roma: Anonima Romana 

Editoriale, 1936, p. 260. Ver também, com mais detalhes: ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto 

romano, cit., p. 228-230. 
97  ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto romano, cit., p. 236-237 e p. 423. 
98  ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto romano, cit., p. 409. 
99  SCAPINI, Nevio. Il ius novorum nell’appello civile romano. Milano: Giuffrè, 1978, p. 10-11. 
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com o que se dava em primeiro grau que havia previsão de audiência para debate oral.100 As 

partes podiam suscitar novos fatos, deduzir novas exceções e produzir novas provas no iter 

do procedimento da appellatio.101 Por outro lado, era vedada a formulação de novos pedidos 

e inexistente qualquer previsão de procedimento contumacial em caso de não 

comparecimento do apelado102 – se o apelante deixasse de comparecer o procedimento 

recursal seria extinto por abandono.103 No mais, as fontes não apontam um regramento detido 

da appellatio, e os romanistas assinalam que o novo julgamento, ou cognitio appellationis,104 

seguia o mesmo procedimento desenvolvido no primeiro grau, ex novo, embora com maior 

liberdade de formas.105 

A inquisitoriedade era tão presente na appellatio que, uma vez interposto o apelo, 

a parte não poderia revogar a sua vontade – isto é, desistir do recurso. Apenas na sua 

regulação posterior é que se permite a desistência, inicialmente nos três primeiros dias após 

a interposição, e, depois, em qualquer estado do processo.106 

Outra característica marcante está na forma severa com que se tratava o apelante 

que tivesse o seu apelo rejeitado: não só perdia a demanda e pagava as despesas, mas poderia 

ser condenado a penas específicas, que variaram nos vários períodos históricos, mas que se 

notabilizaram, por sua gravidade, no império de Constantino, no qual havia a previsão de 

penas como o banimento por até dois anos, o confisco de metade do patrimônio e, se pobre, 

a condenação a até dois anos de trabalho forçado. No direito de Justiniano, as penas mais 

                                                           
100  SCHIOPPA, Antonio Padoa. Ricerche sull’appello nel diritto intermedio, cit., p. 90-91. Entre nós: FILPO, 

Klever Paulo Leal. Antecedentes históricos do recurso de apelação, cit., p. 183-184. 
101  SCAPINI, Nevio. Il ius novorum nell’appello civile romano, cit., p. 52-53. 
102  ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto romano, cit., p. 424-425. 
103  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil romano, 

cit., p. 136-137. 
104  ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto romano, cit., p. 414-415. 
105  SCIALOJA, Vittorio. Procedura civile romana – esercizio e difesa dei diritti. Roma: Anonima Romana 

Editoriale, 1936, p. 306. O romanista anota uma curiosidade do procedimento, basicamente de que caberia 

recurso adesivo e que se permitia a decisão como se recurso adesivo houvesse, ainda que não se 

pronunciasse o apelado: “Ciò che è molto interessante a notare è che la parte contro cui l’appello è stato 

promosso, comparendo dinanzi al giudice di secondo grado può domandare anch’essa la riforma della 

sentenza di primo grado a proprio vantaggio (è quello che oggi nella nostra procedura si chiama appello 

incidentale), donde la possibilità che l’appello si converta contro l’appellante medesimo, il quale finisca 

per ottenere in secondo grado una sentenza per lui peggiore di quella che aveva avuto in primo grado. Anzi, 

ciò che è molto notevole, anche non comparendo l’avversario in appello, ha luogo un giudizio in cui il 

magistrato deve d’ufficio far le parti dell’appellato, e può per conseguenza giungere d’ufficio, senza esserne 

richiesto dall’appellato medesimo, anche a riformare la sentenza di primo grado a vantaggio dell’appellato 

anziché a vantaggio dell’appellante” (p. 306-307). 
106  GUGINO, Giuseppe. Tratatto storico della procedura civile romana. Palermo: Luigi Pedone Lauriel 

Editore, 1873, p. 285. 
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severas deixam de existir e são substituídas por penas pecuniárias.107 Da mesma forma, 

existiam punições ao magistrado que proferisse decisão equivocada, reformada 

posteriormente. Inclusive, por isso, como meio de evitar erros em caso de dúvidas, podia-se 

fazer uso da consultatio, mecanismo através do qual o juiz remetia o processo, com prestação 

de informações suas e pelas partes, para que o imperador oferecesse a melhor solução.108 

Ainda, mais uma nota interessante é que era possível, na maior parte das regulações, 

o uso de mais de um apelo. Da decisão do defensor se apelava ao decano, do decano ou 

vicarius ao praefectus urbi. E quando tivesse sido o praefectus urbi quem tivesse 

pronunciado a sentença em primeira instância, admitia-se no lugar do apelo uma supplicatio, 

para que o próprio julgador confirmasse ou se retratasse de sua primeira sentença.109 A partir 

de certo momento passa-se a restringir o uso da apelação, que só poderia ser interposta duas 

vezes.110 

Enfim, trata-se de um recurso que nasce fortemente ligado a uma noção inquisitória, 

já que ensejava o poder de autoridade superior sobre o trabalho de autoridade inferior, 

independentemente da vontade manifestada pelas partes. Assim, o poder de decisão ou o 

efeito devolutivo, fortemente pautado na noção estrutural do ordenamento jurídico, não 

fornecia limites ao juízo do apelo.111 Na decisão, como se percebe, o conteúdo poderia ser o 

mais variado, configurando um verdadeiro novum iudicium.112 

Quanto à supplicatio, por sua configuração como remédio extraordinário, isto é, 

com a possibilidade de desfazer a res iudicata, ela era destinada ao imperador – que podia 

julgar por si mesmo ou, o que era mais frequente, delegar ao prefeito do pretório –, diante 

de seu poder de graça, que era o único que poderia ordenar o reexame da causa (preces 

principi oblatae).113  

                                                           
107  SCIALOJA, Vittorio. Procedura civile romana – esercizio e difesa dei diritti. Roma: Anonima Romana 

Editoriale, 1936, p. 307. Ver também: SCHIOPPA, Antonio Padoa. Ricerche sull’appello nel diritto 

intermedio, cit., p. 79-81. 
108  FILPO, Klever Paulo Leal. Antecedentes históricos do recurso de apelação, cit., p. 179. 
109  ARANGIO-RUIZ, Vicenzo. Istituzioni di diritto romano, cit., p. 153. 
110  LOBÃO, Manoel de Almeida e Sousa. Segundas linhas sobre o processo civil – parte II. Lisboa: Imprensa 

Nacional, 1855, p. 59.  
111  Nesse sentido: “L’Imperatore capo supremo del politico e militare ordinamento della Repubblica, era per 

necessità centro di tutta la giurisdizione, e come tale possedeva il diritto di rescindere non solo, ma di 

modificare, riformare e di bel nuovo profferire sentenza sopra una lite già da un magistrato decisa, 

sostituendo così la sua decisione al pronunziato di quello” (GUGINO, Giuseppe. Tratatto storico della 

procedura civile romana. Palermo: Luigi Pedone Lauriel Editore, 1873, p. 281). Vale destacar que se 

permitiam várias apelações de acordo com a estrutura recursal que fosse disposta à época. Descrevendo 

essas estruturas: Idem, p. 281-283.  
112  ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto romano, cit., p. 427-428. 
113  SCIALOJA, Vittorio. Procedura civile romana, cit., p. 308. 
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Com a supplicatio, caso admitida, ensejava-se o reexame de toda causa, o que 

significa que seria possível até mesmo a reformatio in peius. 

Contudo, o recurso deveria versar sobre errores in judicando, isto é, sobre a falha 

na solução de alguma questão fática ou jurídica resolvida na decisão, não sendo necessário 

o seu uso em caso de erro procedimental ou em decisões proferidas contra legem, pois essas 

seriam nulas de pleno direito e, consoante o direito vigente, não seriam aptas a transitar em 

julgado. Nesses casos, a declaração de nulidade da decisão independia de qualquer 

impugnação, fazendo-se por meios ordinários ou simples.114 

Muito embora fosse exigido que o recorrente exibisse, na supplicatio, os 

fundamentos de fato e de direito para a reforma da decisão, o julgador não estava adstrito às 

razões expostas pela parte. Igualmente, ao proferir a nova decisão, seria possível tanto 

estabelecer uma situação diversa e pior para o recorrente, a despeito de seu pedido recursal, 

e, até mesmo, uma decisão ultra petita, que lhe entregasse mais do que havia pedido em sede 

recursal. Não era estipulado limite para a decisão em sede de supplicatio – o que é bastante 

congruente com sua razão de ser: o poder de graça do imperador, que não poderia ser 

limitado.115 

Assim, pode-se afirmar que a devolução empreendida por esse recurso 

extraordinário era total, de modo que seria dado ao órgão julgador reexaminar toda a 

controvérsia. 

Há, todavia, quem afirme que a supplicatio não ensejaria efeito devolutivo.116 Essa 

informação deve ser devidamente contextualizada: o termo devolução pode ser empregado 

para significar a entrega de uma matéria a ser decidida, ou, em seu sentido histórico, a 

elevação da causa de um órgão para outro de hierarquia superior. Não há como negar que a 

supplicatio ensejava um novo exame da causa, e definitivamente não quer dizer o contrário 

quem aponta a falta de efeito devolutivo. 

A supplicatio, embora direcionada ao imperador, era decidida pelo praefectus 

praetorio, que era o mesmo órgão que pronunciava a sentença recorrida, embora isso 

normalmente fosse feito após a mudança do ocupante do cargo. De fato, a decisão da 

supplicatio era proferida pelo mesmo órgão que prolatou a decisão impugnada, que decidia 

                                                           
114  SCIALOJA, Vittorio. Procedura civile romana, cit., p. 260. 
115  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil romano, 

cit., p. 146. 
116  TUCCI, José Rogério Cruz e. Jurisdição e poder, cit., p. 69-70. 
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por realizar ou não a retratação – tanto que o recurso vem a ser conhecido, posteriormente, 

como retractatio. Com isso, pode-se afirmar que o órgão responsável pela prolação da 

decisão é o mesmo responsável pelo reexame da causa, o que, caso se adote o sentido 

histórico de efeito devolutivo, que é o de exame por uma autoridade hierarquicamente 

superior, significaria o reconhecimento de sua inexistência na hipótese.  

De todo modo, uma vez admitido o recurso, ao se julgar a supplicatio o praefectus 

praetorio poderia confirmar a sentença ou rescindi-la, caso em que procedia com uma 

verdadeira retratação,117 o que não excluía a hipótese de, ao adentrar no mérito, julgar, 

conforme já destacado, em uma reformatio in peius ou mesmo ultra petita.118 

Tomando em conta a configuração de tais recursos e, sobretudo, considerando que 

o efeito devolutivo autorizava o órgão julgador do recurso a decidir livremente, isto é, 

independentemente daquilo que tenha sido efetivamente suscitado, pode-se afirmar que o 

sistema adotado era o do novum iudicium. De fato, os órgãos recursais da cognitio extra 

ordinem poderiam decidir independentemente das alegações recursais e, mais relevante 

ainda, independentemente dos pedidos recursais. 

 

4. Direito Visigótico 

Este período da história do direito é marcado pela decadência do império romano, 

que tem suas leis relativamente preservadas: eram aplicadas aos povos que não eram godos, 

e com o passar do tempo passam até mesmo a influenciar a legislação destes, sobretudo 

mediante o direito canônico. Note-se que, aos nortistas, a sua tradição e os seus costumes se 

                                                           
117  Tanto que, na legislação justinianeia, a supplicatio passa a ser conhecida pelo efeito solicitado por seu 

utente, passando a chamar-se retractatio. 
118  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil romano, 

cit., p. 147. 
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sobrepunham, notavelmente quando se encontravam em litígio com sujeito pertencente a 

outro povo.119 Inclusive nas normas sobre processo.120 

O direito visigótico é marcado pela presença do monarca e pela noção de reino, 

unificando o povo e o território em submissão àquele. Com o transcorrer do tempo, a 

catolicização dos reinos faz com que figuras eclesiásticas ingressem na estrutura burocrática 

judicial e a religião passe a exercer influência, ou talvez ponderação, sobre o poder 

monárquico, o que é perceptível no âmbito jurídico.121 

Apesar dos conquistadores terem seu próprio sistema jurídico, o notável maior 

desenvolvimento do direito romano acaba por ensejar sua parcial preservação. Além de o 

direito ser aplicado nos litígios entre romanos, as formas rudimentares de proceder dos 

invasores godos transformam-se paulatinamente com o aproveitamento, pelos seus líderes, 

dos espólios culturais de Roma. Com isso, o processo marcado pelo concílio, formalista, 

totalmente oral, acusatório, conivente com o emprego da força privada e empreendedor de 

duelos judiciais, ordálias e juízos de Deus, passa a absorver características do processo 

romano.122 

Realmente, nesse período há a preservação do direito romano e, até mesmo, a sua 

parcial incorporação, especialmente mediante o direito canônico. As influências do direito 

romano fazem-se desde a escritura do direito, que antes era repassado por meio dos 

costumes, com o “Código de Eurico”, o Breviário de Alarico, o Código Revisto de 

Leovigildo e o Código Visigótico, em sequência cronológica.123 Inclusive, Lex Romana 

Visigothorum, conhecida como Breviário de Alarico, pretendeu o esclarecimento do direito 

romano.124 Posteriormente, os godos convertem-se para o catolicismo e há uma fusão entre 

                                                           
119  É o que Gilissen chama de “princípio da personalidade do direito”. Sobre isso, destaca: “No século V, no 

Ocidente, foi a segunda dessas soluções – a aplicação do direito conforme a pessoa a quem se aplica - que 

se impôs. A diferença entre o nível de evolução do direito romano e o do direito dos povos germânicos era 

de tal modo grande que os invasores germanos não puderam impor o seu sistema jurídico. Além disso, os 

reis germânicos encontravam no direito público romano um reforço considerável da sua autoridade” 

(GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 7ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2013, p. 

167). No mesmo sentido: “No campo do direito processual civil, as controvérsias entre romano-hispânicos 

continuaram a ser processadas, instruídas e julgadas consoantes os preceitos do direito romano então 

vigente; todavia, intervindo um germânico interessado, o litígio era dirimido à luz do sistema legal deste 

último” (TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil 

lusitano. São Paulo: RT, 2009, p. 24). 
120  SCHIOPPA, Antonio Padoa. Ricerche sull’appello nel diritto intermedio. Milano: Giuffrè, 1967, p. 109. 
121  Sobre os germanos e sua cultura, conferir: COSTA, Mário Júlio de Almeida. História do direito português. 

3ª ed. Coimbra: Almedina, 1996 (9ª reimpressão de 2008), p. 101-104. 
122  AZEVEDO, Luiz Carlos. O direito visigótico. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

2001, n. 96, p. 5. 
123  COSTA, Mário Júlio de Almeida. História do direito português, cit., p. 128-132. 
124  AZEVEDO, Luiz Carlos. O direito visigótico, cit., p. 6. 



 

75 

 

o direito secular e o canônico, que serve de fonte para o “Código Visigótico” ou Fuero Juzgo, 

ou, ainda, Liber Iudiciorum, a mais importante compilação de leis dos visigodos.125  

Houve, portanto, em grande medida, a manutenção das previsões de direito romano, 

inclusive em matéria recursal.126 

Todavia, o recurso de apelação, mais do que um meio normal e frequente, até 

mesmo porque punia o sucumbente de modo severo (com, por exemplo, o quádruplo das 

despesas processuais), oferecia a possibilidade de corrigir as injustiças e os erros evidentes 

do primeiro julgador – que, inclusive, deveria se fazer presente ante a corte julgadora do 

apelo. Tratava-se de um sistema severo com os juízes que erravam: previa-se a aplicação de 

multa aos julgadores que cometessem injustiça, seja por negligência, por ignorância ou por 

corrupção. Nesse passo, tido como mecanismo de correção de equívocos, à sua regulação 

era estranha a permissão de ius novorum. Tratava-se, portanto, de um recurso para revisão 

da primeira decisão, embora o Breviário não aponte em qualquer sentido.127  

A gravidade e intensidade com que se via a apelação modifica-se apenas com a 

reforma no apelo promovida por Ervigi, a partir do qual o apelo passa a ser um remédio 

normal aberto aos súditos.128  

É digno de nota que o rei em si intervia na distribuição de justiça civil e penal. A 

sua intervenção, todavia, não se dava mediante a decisão de recurso em última instância, 

mas por intervenção direta por pedido de um juiz ou requerimento da parte, e a sua decisão 

tinha o caráter de um provimento de graça. 

Quanto à supplicatio, diante da preservação do Codex Theodosianus, vigia essa 

possibilidade recursal. Já o Codex euriciano não previa a supplicatio ou meio processual 

semelhante; todavia, o imperador reservava a si a prerrogativa de reexaminar qualquer causa 

                                                           
125  Idem., p. 7. A compilação tem doze livros, sendo o Livro II dedicado ao processo e às causas (p. 8). 
126  Porém, o direito romano que influenciou os visigodos foi o anterior ao do Corpus Iuris Civilis, cf. COSTA, 

Mário Júlio de Almeida. História do direito português, cit., p. 132.  
127  Cf. SCHIOPPA, Antonio Padoa. Ricerche sull’appello nel diritto intermedio, cit., p. 118-119. Destaca o 

historiador do direito: “In conclusione, mentre la ‘Lex Romana’ afferma expressamente la possibilità di 

ricorrere al ‘princeps’ nella sua veste di giudice superiore, la ‘Lex Burgundionum’ pone l’accento sulla 

responsabilità dei giudici che violano la legge e la giustizia. Implicitamente, l’appello è ammesso anche in 

questo caso; ma non è chiaro se esso potesse farsi valere anche nei casi frequenti decisi mediante il ricorso 

al giudizio di Dio o al giuramento” (p. 132). 
128  SCHIOPPA, Antonio Padoa. Ricerche sull’appello nel diritto intermedio, cit., p. 126-127. 
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em que houvesse duas decisões conflitantes. Na Lex Romana Visigothorum,129 a supplicatio 

é prevista e mantida ao longo de suas revisões, embora com alterações.130 

Assim, esse recurso mantém suas características de novum iudicium. 

 

5. Direito Canônico131 

A compreensão do direito canônico exige algumas notas sobre sua particularidade: 

trata-se de um sistema jurídico fundado, de acordo com aqueles que o praticam, sobre 

aspectos, simultaneamente, divinos e humanos.132 O processo canônico, embora muito mais 

ligado à parte humana, certamente é influenciado pela dita parcela divina do direito 

canônico.133 

Historicamente, o direito canônico, e em especial o direito processual canônico, 

forma-se de três tradições: a romana, a germânica e a canônica antiga. E é do direito romano 

                                                           
129  “Promulgada em 506 em Toulouse pelo rei dos Visigodos, Alarico II, essa compilação, designada com 

frequência desde o século XVI por Breviarum Alaricii (Breviário de Alarico), tinha sido concebida como 

uma codificação sistemática do direito romano, tal como estava ainda em vigor no Sudoeste da Gália e em 

Espanha no começo do século VI. A redacção tinha sido confiada a uma comissão de nobres e de padres, 

versados na prática do direito; deviam fazer uma compilação das leis e dos escritos dos jurisconsultos com 

o fim de ‘banir delas toda a obscuridade’. O Breviário de Alarico compreende assim importantes extractos 

das leges romanas, sobretudo do Código Teodosiano. Por outro lado, contém grandes extractos do ius, 

designadamente uma síntese das Instituições de Gaio e fragmentos das Sententiae de Paulo. Por fim, uma 

Interpretatio incidindo sobre algumas constituições do Código Teodosiano e sobre algumas passagens das 

Sententiae de Paulo, é provavelmente uma obra do século V, inspirada por alguns comentários escritos nas 

escolas de direito do Ocidente; contém aliás muito do chamado direito romano ‘vulgar’” (GILISSEN, John. 

Introdução histórica ao direito, cit., p. 170). Afirma, ainda, o historiador do direito, que: “O Breviário de 

Alarico desempenhou pois no Ocidente, em menor escala, o papel atribuído à obra de Justiniano no 

Oriente”.  
130  Sobre isso, mais detidamente: TUCCI, José Rogério Cruz e. Jurisdição e poder, cit., p. 97-103. 
131  Por sua relevância secundária para a determinação da apelação contemporânea, o direito medieval não será 

objeto da pesquisa histórica. Afinal, nesse período, ele conserva as grandes linhas da appellatio romana, cf. 

CALAMANDREI, Piero. Appello. Opere giuridiche. Napoli: Morano, 1979, v. VIII, p. 442. 
132  Sobre essa fundamental característica do direito canônico: “Siendo la Iglesia una sociedad de hombres 

fundada por Jesucristo, las principales y primeras atribuciones de derechos y deberes en ella tienen su 

fundamento en la voluntad de su Fundador, y son, por tanto, de derecho divino. Por ejemplo: Cristo 

constituyó la misión de predicar el Evangelio, de guiar y gobernar la Iglesia; a ellos les suceden el Colegio 

episcopal y el Romano Pontífice, que es su Cabeza, o sea, que son de institución divina; luego los derechos 

y deberes que derivan de esto hecho, son, en su núcleo esencial, de derecho divino. Asimismo, Jesucristo 

instituyó los sacramentos de la Nueva Ley para el culto de Dios y la salvación de los hombres; por tanto, 

las consecuencias jurídicas que inmediatamente nacen de tal evento son también de derecho divino. En 

conclusión: Cristo ha constituido su Iglesia con unas características, fines, medios y normas de 

funcionamiento que la definen, son inmutables y constituyen el núcleo fundamental y perpetuo del derecho 

canónico: el derecho divino” (AGAR, José T. Martín. Introducción al derecho canónico. Madrid: Tecnos, 

2001, p. 19). Sobre o tema: LOMBARDÍA, Pedro. Lições de direito canônico. São Paulo: Loyola, 2008, p. 

21-27. 
133  Ver, sobre os princípios característicos do processo canônico: LUJÁN, Juan Luis Acebal. Princípios 

inspiradores del derecho procesal canónico. Cuestiones básicas de derecho procesal canónico. Julio 

Manzanares (Ed.). Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 1993, p. 14-20. 
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que herda o direito canônico o seu sistema de impugnação às decisões judiciais.134 Essa 

síntese de várias tradições enriquece o sistema processual canônico e, assim, fá-lo influenciar 

diversos ordenamentos processuais, como o italiano e o francês.135  

Do ponto de vista da história dos recursos, merece atenção o período clássico do 

direito canônico, que se inicia na metade do século XII, em que ele começa a ser tratado de 

modo sistemático e científico, especialmente por conta do advento das universidades. É 

nesse contexto que surge o Decreto de Graciano, que vem a ser a coleção canônica, mesmo 

não oficial, mais respeitada, e é “considerada a pedra angular da codificação do direito 

canônico”. O trabalho foi também conhecido como Concordia discordantium canonum, pelo 

fato de Graciano agregar por assunto textos de proveniência diversa (auctoritates) e emitir 

opinião ou tentar conciliá-los (dicta).136 O Decreto continha normas de direito processual 

canônico, e esclarecia a disciplina da restitutio in integrum e da apelação.137 

A apelação era cabível das sentenças dos presbíteros e bispos e endereçada aos 

concílios diocesanos e, em momento posterior, passa a poder ser endereçada para o Papa. 

Inclusive, e corroborando a importância dos recursos para o controle de poder, afirma-se que 

a apelação foi “um fato preponderante da influência do Papa – Bispo de Roma – sobre todo 

o mundo católico”.138 

Assim como a appellatio romana, as apelações canônicas tinham limites: 

instauravam um novo julgamento sobre o objeto do processo. Esse novo julgamento, após a 

provocatio, não apresentava restrições de acordo com o exercício do direito de recorrer, isto 

é, permitia-se o conhecimento de todas as questões pertinentes ao processo, a resolução delas 

de modo diverso e, inclusive, o beneficium commune, ou seja, o julgamento contrário aos 

interesses daquele que interpôs a apelação (reformatio in peius). Por isso mesmo, a apelação 

poderia ser interposta com o mero lamento do interessado, sendo desnecessário que 

apontasse algum vício específico na sentença.139 

Regra interessante é que, posteriormente, passa a se permitir o apelo per saltum, 

também conhecido por omisso medium, que é interposto diretamente à Santa Sé, mesmo que 

                                                           
134  PINTO, Pio Vito. I processi nel Codice di Diritto Canonico – Commento sistematico al Lib. VII. Vaticano: 

Libreria Editrice Vaticana, 1993, p. 1-3, ver também nota 4 à p. 5. 
135  PINTO, Pio Vito. I processi nel Codice di Diritto Canonico, cit., p. 4. 
136  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos. Lições de processo civil canônico. São Paulo: RT, 

2001, p. 49-50. 
137  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos. Lições de processo civil canônico, cit., p. 51-54. 
138  LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, cit, p. 14-15. 
139  DELLA ROCCA, Fernando. De Appellatione. Saggi di diritto processuale canonico. Padova: CEDAM, 

1961, p. 167-170. 
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ainda em primeiro grau e até quando não houvesse sido prolatada qualquer decisão, dito ante 

sententiam.140 

Surge, posteriormente, em 1500, o Corpus iuris canonici, coleção que vem a ser, 

oitenta anos depois, revisada por uma comissão e aprovada pelo Papa Gregório XIII, e se 

torna obra oficial destinada ao ensino e à prática jurídica, de modo que passa a ser a principal 

fonte escrita do direito canônico, e assim permanece até a edição do primeiro Código de 

Direito Canônico, em 1917.141 As regras sobre apelação são mantidas, com a interessante 

previsão de que, se a sentença fosse confirmada por duas vezes, não caberia mais recurso.142  

É interessante que, no direito canônico, costuma-se regular a querela nullitatis, 

como ocorre no Código Canônico de 1983 e ocorria no Codex de 1917.143 Inclusive, é 

curioso que, no sistema processual atual, é possível cumular o recurso de apelação com a 

querela de nulidade.144 

 

6. Direito Lusitano 

6.1. Primeiras leis portuguesas  

No direito processual civil, a legislação portuguesa inicia-se no Reinado de Dom 

Afonso III, embora as legislações anteriores forneçam desgastados subsídios acerca do 

direito do período da Reconquista.145 Nesse período, começa-se a formar a primazia da lei,146 

                                                           
140  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos. Lições de processo civil canônico, cit., p. 53. 
141  AGAR, José T. Martín. Introducción al derecho canónico, cit., p. 22. 
142  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos. Lições de processo civil canônico, cit., p. 63. 
143  Sobre o tema: PINTO, Pio Vito. I processi nel Codice di Diritto Canonico, cit., p. 398-408. Ver também, 

sobre a história do instituto e a sua relação com a apelação: RAMINA DE LUCCA, Rodrigo. Querela 

nullitatis e réu revel não citado no processo civil brasileiro. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 202, 

2011, p. 93-138.  
144  POMPEDDA, Mario Francesco. Nuovo processo canonico: revisione o innovazione? Studi di diritto 

processuale canonico. Milano: Giuffrè, 1995, p. 74. Afirma-se, inclusive, que a querela nullitatis é remédio 

que surge no direito canônico: DELLA ROCCA, Fernando. Appunti sui gravami nel processo canonico. 

Saggi di diritto processuale canonico. Padova: CEDAM, 1961, p. 173. 
145  BUZAID, Alfredo. Agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 

1956, p. 28. 
146  Sobre o período anterior: “A doutrina medieval e moderna cria que o processo intelectual de apreensão do 

direito era essencialmente irredutível a regras rígidas, antes se baseando na prática de encontrar a solução 

justa de cada caso. E o próprio modo de encontrar esta solução baseava-se numa técnica intelectual que 

poderia ser descrita como o tactear – guiado por uma longa experiência jurídica (e, mais em geral, da vida) 

– de soluções diversas, cada uma das quais inspirada por um certo equilíbrio dos diferentes pontos de vista 

possíveis. A tópica – ou seja, a arte de encontrar os argumentos (os ‘lugares’ [em grego, topoi], as 

perspectivas) relevantes em cada caso – desempenhava um papel fundamental na primeira fase do processo 

intelectual. Mas a segunda parte, a hierarquização dos argumentos e o consequente achamento da solução 

dependia da sensibilidade histórica da comunidade jurídica (do ‘auditório’). E, nessa medida, o resultado 

(a decisão) era sempre provisório e o sistema de resultados (o ‘sistema-dogmático-normativo’ do direito) 
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o que se faz de maneira concomitante com o resgate do direito romano justinianeu, que serviu 

de instrumento para o fortalecimento da autoridade do rei.147  

Embora isso estivesse em transformação, nesse período e antes o costume era a 

principal fonte do Direito, e as questões eram resolvidas segundo os usos tradicionais, 

mesmo nos tribunais. Isso reflete as condições da época,148 já que a distribuição de justiça 

era ministrada localmente por juízes eleitos, muitas vezes analfabetos, e não havia ensino do 

direito em Portugal até o fim do século XIII.149 

É de se destacar a importância e a influência do direito canônico nas primeiras leis. 

O ordenamento português, como ocorria na Europa, era complexo: juntamente ao Direito 

Civil e ao Penal, vigia o Direito Canônico, e os monarcas, ao editarem suas leis, faziam-no 

com o máximo cuidado para, na medida do possível, alinhá-las às tradições do Direito 

Imperial Romano, que detinham muito prestígio e proporcionavam a integração do direito 

comum europeu.150 

Note-se que, apesar da inegável importância das Ordenações – tanto das Afonsinas, 

como as posteriores – no sentido de afirmar a primazia do direito nacional, é de suma 

importância destacar que, seja pela incompletude das suas previsões ou seja pela atividade 

prática guiada por pessoas formadas em escolas de direito romano e canônico, a prática 

invertia isso, aproximando-se de soluções doutrinais do direito comum. Pode-se dizer, em 

uma perspectiva pragmática, que a principal fonte do direito, efetivamente, era não a lei, mas 

a literatura produzida pelos doutores durante os séculos XIV a XVII.151 

                                                           
era sempre um ‘sistema aberto’. Daí que as normas gerais, que constituíam a ossatura desse sistema, fossem 

sempre consideradas, em primeiro lugar, como pontos de chegada, e não como pontos de partida. Depois, 

como elementos apenas heurísticos (i.e., que dão sugestões, que a experiência diz serem válidas para a 

maior parte dos casos), e nunca como mecanismos de encerramento automático de uma controvérsia. Isto 

conduzia, como se vê, a um discurso jurídico muito atento às particularidades de caso e muito pronto a 

substituir à solução que decorria do rigor da norma geral (uma solução, i.e., stricti iur [de direito estrito]) 

um remédio que atendesse às particularidades do seu contexto concreto de aplicação, i.e., um remédio de 

‘equidade’)” (HESPANHA, António Manuel. O direito dos letrados no Império Português. Florianópolis: 

Fundação Boiteux, 2006, p. 130-131).  
147  AZEVEDO, Luiz Carlos. Origem e introdução da apelação no direito lusitano. São Paulo: FIEO, 1976, p. 

87-89. Semelhantemente: COSTA, Moacyr Lobo da. “O agravo no direito lusitano”. Estudos de história 

do processo – Recursos. São Paulo: FIEO, 1996, p. 144. 
148  Aliás, para uma visão geral da sociedade portuguesa no período, confira-se: CAETANO, Marcello. História 

do direito português. 4ª ed. Lisboa: Verbo, 2000, p. 177-200.  
149  CAETANO, Marcello. História do direito português, cit., p. 231. 
150  CAETANO, Marcello. História do Direito Português: fontes – Direito Público (1140-1495). 3ª ed. Lisboa: 

Verbo, 1992, p. 547.  
151  HESPANHA, António Manuel. O direito dos letrados no Império Português, cit., p. 139-140. 
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Consoante define importante historiador português, é com Dom Afonso III que a 

legislação se harmoniza com a constituição política e que as leis editadas, “redigidas segundo 

um certo sistema, formavam como que pequenos Códigos de Processo”.152 

O sistema recursal é inaugurado com Dom Afonso II, que passa a possibilitar a 

revisão de sentença pelo monarca, mas apenas é aperfeiçoado com Dom Diniz, e depois 

chega às Ordenações Afonsinas.153 É, portanto, com D. Afonso III, que se introduz a 

apelação no direito português, constando no Livro de Leis e Posturas.154 Note-se que a 

regulação é paulatinamente adaptada, pois permitia o acesso ao julgamento real, que com o 

grande número de recursos se torna inviável, o que vem a ocasionar o surgimento dos 

sobrejuízes e dos ouvidores.155 

Nesse sistema, as sentenças dividiam-se entre as interlocutórias, que não versavam 

sobre a demanda, e as definitivas, que resolviam o que se conhece hoje por mérito do 

processo. Ambas as sentenças eram apeláveis, o que demonstra a influência do direito 

canônico sobre o português.156 Já contra a sentença proferida pelo sobrejuiz o recurso cabível 

era a sopricação (cujo nome não nega a inspiração na supplicatio romana), que assumiu 

como característica mais forte a graça do rei, mas só seria admissível se a decisão contivesse 

iniquidade que fosse danosa ao rei ou ao reino.157  

JACOME RUIZ, autor da famosíssima obra Flores de las Leyes,158 destacava que, 

naquele tempo, eram três as formas de recorrer:159 a apelação ou appellatio, a sopricação ou 

                                                           
152  MERÊA, Manuel Paulo. Resumo da história do direito português. Coimbra, 1925, p. 127. 
153  Antes disso: “proferida a sentença, admitia-se que antes de ela se converter em definitiva a parte que ficara 

vencida pudesse apresentar ainda algumas razões e documentos susceptíveis de alterar a decisão de juízes 

por meio de embargos que estes apreciariam sumariamente e atenderiam ou não, para então declararem a 

sentença definitiva” (CAETANO, Marcello. História do Direito Português. 4ª ed. Lisboa: Verbo, 2000, p. 

402). 
154  AZEVEDO, Luiz Carlos. Origem e introdução da apelação no direito lusitano, c it., p. 104. A proposta de 

reconhecimento da introdução da apelação no Livro de Leis e Posturas foi combatida em: CAETANO, 

Marcello. História do direito português, cit,, p. 406-407. A crítica foi respondida, demonstrando o acerto 

da teoria, em: AZEVEDO, Luiz Carlos. “Ainda a origem e introdução da apelação no direito lusitano. 

Estudos de história do processo – Recursos. São Paulo: FIEO, 1996, p. 113-129.  
155  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano, 

cit., p. 62-63. 
156  AZEVEDO, Luiz Carlos. Origem e introdução da apelação no direito lusitano, cit., p. 109. 
157  TUCCI, José Rogério Cruz e. Jurisdição e poder, cit., p. 155. 
158  “Trata-se do primeiro compêndio de direito processual civil de que se tem notícia, escrito provavelmente 

em 1258” (cf. TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo 

civil lusitano. São Paulo: RT, 2009, p. 32). Afirma-se, também, que se trata de “uma das obras mais 

importantes da literatura jurídica medieval” (COSTA, Moacyr Lobo da. “O agravo no direito lusitano”. 

Estudos de história do processo – Recursos. São Paulo: FIEO, 1996, p. 146). 
159  “O recurso de agravo, até o reinado de D. Afonso III, era, portanto, inteiramente desconhecido, ou melhor, 

só existia, além da apelação, o de suplicação, ou sopricação, o qual vai receber pouco depois a denominação 

de agravo ordinário. Mas o que parece certo é que o agravo de petição, de instrumento e no auto do processo 
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suplicatio e a restitutio in integrum, que é “quando a meor de XXV anos ou eygreya algua 

se querelar do juiz de sentença algua que seya dada cõtra ellas”.160 Ao menos partindo de 

uma concepção moderna, dificilmente a restitutio in integrum se encaixaria como um 

recurso, mas seria um meio de impugnação às decisões, similar à ação rescisória.161 

Interessante notar que o apelo era feito por carta e, se improcedente, gerava o dever de pagar 

custas.162 

Com Dom Afonso IV, a possibilidade de apelar de decisões interlocutórias é 

intensamente tolhida, e o intuito declarado é o de evitar a chicana processual, praticada 

comumente através do uso exagerado do recurso de apelação contra todas as sentenças 

interlocutórias desfavoráveis, o que causava um atraso desarrazoado na solução das 

demandas. Assim, apenas em algumas exceções tornou-se possível o uso de apelação contra 

sentença interlocutória, consubstanciadas nos casos em que ela dava fim ao processo, e por 

isso não viria subsequentemente uma sentença definitiva, ou quando ensejasse dano à parte 

que não poderia ser corrigido pela sentença definitiva. Inaugurava-se, dessa forma, a 

distinção entre as sentenças interlocutórias mistas ou com força de definitiva e as sentenças 

interlocutórias simples. 

Nesse período, para suprir a falta da ampla apelabilidade, é que surgem as querimas, 

querelas ou querimônias; todas consubstanciam um instrumento através do qual as 

insatisfações das partes com a resolução de questões pelo magistrado, caso as decisões não 

fossem revogadas por ele de ofício ou a requerimento, são levadas ao sobrejuiz ou ao 

soberano. Assim, caso o juiz não revogasse sua sentença interlocutória a pedido da parte que 

se sentiu agravada, esta poderia “queixar-se a el Rei”.163 Note-se que tais queixas eram 

muito mais um meio atípico de impugnação, como que uma imploração à autoridade 

superior, e não propriamente um recurso.164 

                                                           
ainda não começam a configurar-se. Pelo contrário, difundia-se cada vez mais o uso da apelação, admissível 

não só de sentenças definitivas, mas também de interlocutórias, não só dos atos judiciais, como também 

dos extrajudiciais” (BUZAID, Alfredo. Agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil, cit., p. 

32).  
160  RUIZ, Jacome. Flores de las Leyes. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 1918, p. 41. 
161  O que, inclusive, justifica-se historicamente, já que se afigura entre as próprias raízes da rescisória, cf. 

COSTA, Moacyr Lobo da. Revogação da sentença, cit., passim. No mesmo sentido, apontando a restitutio 

in integrum como assimilável às modernas ações impugnativas: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 

Comentários ao Código de Processo Civil. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 230.  
162  RUIZ, Jacome. Flores de las Leyes, cit., p. 43. 
163 COSTA, Moacyr Lobo da. O agravo no direito lusitano, cit., p. 148-150. 
164  BUZAID, Alfredo. Agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil, cit., p. 35 e 45. Interessante 

notar que as querimas ou querimônias, inicialmente, eram levadas ao magistrado superior sem qualquer 

cópia do processo, e o julgador as decidiam com base nas informações prestadas pela própria parte. Isso 
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No que toca ao âmbito de devolutividade, é um ponto comum que os recursos, neste 

período, advêm do direito justinianeu. Neste, como se viu, o recurso ensejava total 

devolução, inclusive permitia a decisão de matérias não impugnadas, tanto que era permitida 

a reformatio in peius. Assim sendo, também nas primeiras leis portuguesas conserva-se o 

modelo tradicional de novum iudicium. 

 

6.2. Ordenações Afonsinas 

As Ordenações Afonsinas são editadas no Século XV e são uma das primeiras 

compilações de leis da história,165 que foram confeccionadas no esforço de extirpar a 

incerteza e a insegurança provenientes do grande número de leis que eram editadas.166-167 

Elas começaram a ser produzidas no reinado de D. João I, que pretendia a unificação do 

direito em Portugal, mas apenas são concluídas em 1446, ano em que D. Afonso V assume 

o poder, e foram fruto do trabalho de vários juristas renomados da época.168 

                                                           
gerou problemas, por conta da comum posição de que haveria dissenso entre a informação da parte e o 

ocorrido, e, posteriormente, com Dom Duarte, a regulação é alterada e a parte passa a ser obrigada a trazer 

uma carta testemunhável ou instrumento do agravo, onde se tem a forma primitiva do recurso de agravo de 

instrumento (p. 36). 
165  As Ordenações, a começar pelas de D. Afonso V, do século XV, dão testemunho do alinhamento lusitano 

ao movimento codificador, que alcançaria o seu auge teórico no século XIX. Das Ordenações apenas se 

esperava que funcionassem como “repositórios atualizados do direito vigente”, mas como “uma arrumação 

sistemática consolidada e sem grandes ambições de cientificidade”, sem intenção de completude e 

confessando suas lacunas, legando grandes domínios do direito a outros diplomas, cf. MARCOS, Rui de 

Figueiredo; MATHIAS, Carlos Fernando; NORONHA, Ibsen. História do direito brasileiro. Rio de 

Janeiro: Forense, 2014, p. 55-57. 
166  Sobre a elaboração das afonsinas e suas características gerais: CAETANO, Marcello. História do direito 

português, cit., p. 531-551. 
167  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano, 

cit., p. 33. Azevedo afirma noutra obra tratar-se do primeiro código europeu (1446), cf. Origem e introdução 

da apelação no direito lusitano, cit., p. 114. Em sentido contrário, afirmando não se tratar de um código, 

mas de uma compilação: FERREIRA, Joaquim. História de Portugal. 2ª ed. Porto: Domingos Barreira, 

1951, p. 276. 
168  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano, 

cit., p. 33. Os autores consignam: “Trata-se de monumento legislativo – a frase é de Braga da Cruz - que 

honra a cultura jurídica portuguesa de quatrocentos e constitui o ponto de partida de toda a posterior 

evolução do direito português”. Por outro lado, afirma-se: “Embora contivessem alguns textos originais, 

mormente para suprir a defasagem das normas previstas para determinadas matérias, as ditas Ordenações 

Afonsinas constituem basicamente uma compilação, atualizada e sistematizada, das várias fontes do direito 

então aplicadas em Portugal. Além das leis pretéritas e disposições de direito romano e de direito canônico, 

integravam-nas respostas das cortes a agravamentos” (DIAS, Hendel Martins. Condicionamento histórico 

do processo civil brasileiro: o legado do direito lusitano. Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação 

em Direito Processual) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2014, p. 40). 
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As ordenações continham cinco livros, o primeiro destinado a disciplinar os cargos 

da administração e da justiça, o segundo tratava do Estado e da igreja, o terceiro tratava do 

processo civil, o quarto do direito civil e o quinto do direito penal.169 

No Livro III, dedicado ao processo,170 extensa parte é dedicada à regulação dos 

recursos, que compreende os títulos LXXI até LXXXVI e LXXXX, CVIII e CVIIII. Nas 

prestigiadas Ordenações, os recursos previstos eram a apelação, a sopricação e a revista de 

graça especial, além dos embargos.171 

Cabe ainda esclarecer que as Ordenações operavam com a famosa distinção entre 

sentença interlocutória e sentença definitiva, sendo aquela a proferida antes da definitiva e 

esta as que estabelecem os direitos, isto é, em linguagem contemporânea, que resolvem o 

mérito, a demanda judicial. As sentenças definitivas “nam pode fer mais revogada, pois o 

Juiz deu per ella fim a todo o feu Juizo” 172; já as sentenças interlocutórias poderiam ser 

revogadas, em até dez dias contados do dia em que foi dada, por requerimento, ou a qualquer 

tempo por próprio juízo do magistrado, desde que não dessem fim ao processo, como as que 

declaravam que não procedia o libelo ou de absolvição de instância, que não podiam ser 

revogadas – as interlocutórias com força de definitiva ou, simplesmente, mistas. Além disso, 

a opinião comum dos doutores era de que, se a sentença interlocutória tiver sido revogada 

uma vez, ela não poderá outra vez ser revogada em outra forma.173 

Enquanto as sentenças definitivas e as interlocutórias com força de definitiva eram 

apeláveis, as sentenças interlocutórias eram revogáveis a requerimento da parte ou de 

ofício.174 A parte que se sentisse agravada poderia fazer o “estormento”, redigido por 

                                                           
169  O texto das Ordenações Afonsinas é disponibilizado integralmente no seguinte site: http://www1.ci.uc. 

pt/ihti/proj/afonsinas/l3ind.htm, acesso em 10/09/2018. 
170  Sobre as características gerais do processo nessa época: CAETANO, Marcello. História do direito 

português, cit., p. 580-592. 
171  Sobre os embargos, conferir: COSTA, Moacyr Lobo da. “Origem dos embargos no direito lusitano”. 

Estudos de história do processo – Recursos. São Paulo: FIEO, 1996, p. 159-172. 
172  Ordenações Afonsinas, título LXVII, Livro III.  
173  Idem, item 7. 
174  Digna de nota era essa possibilidade de revogar decisões não recorridas de ofício, no Livro Terceiro, Título 

LXXV, deixa-se clara a existência de dúvida, à época, de os juízes da alçada poderem corrigir “o agravo” 

feito à parte, mesmo quando ela não houvesse apelado, e o propósito foi de erradicar qualquer obscuridade: 

“Declaramos, que tanto que o Feito he perante os Juizes da Alçada, elles naõ devem taõ somente correger 

o aggravo, que por esse processo acharem ser feito ao appellante, mais se acharem que o appellante nom 

he aggravado, ainda podem, e devem correger qualquer aggravo, que por o processo acharem ser feito ao 

appellado, que da Sentença nam appellou, posto que per elle, ou seu Procurador nom seja esse aggravo 

aleguado”. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/ l3p294.htm 
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tabelião, ou a “carta testemunhável”, confeccionada pelo escrivão no intuito de perquirir a 

revogação da interlocutória simples175 – eis o precursor do agravo de instrumento.176 

Eram cabíveis, ainda, os embargos, embora eles ainda não se apresentassem de 

maneira uniforme ou bem regulada. Basicamente, embargar era opor resistência a algum ato 

do processo, tratava-se de um remédio jurídico que servia não só para impugnar as decisões 

judiciais, semelhantemente a um recurso, mas para resistir a algum ato processual de modo 

geral. De todo modo, já se tinha os embargos modificativos e declaratórios contra a 

sentença.177 

A apelação era vista como o pedido ao juiz superior para que julgasse novamente o 

caso sentenciado por juiz submetido a sua jurisdição. O apelo era a subida da causa a um 

juiz de grau superior, fazia a questão alçar – por isso, juízes de alçada.178  

Mantinha-se a linha romana no sentido de que as sentenças apeláveis eram aquelas 

que se revelavam válidas. As afonsinas consideravam “nenhuma por Direito”, de “nenhum 

valor” e incapazes de fazer coisa julgada as decisões em que a parte não foi citada, 

ofendessem coisa julgada prévia, dadas mediante preço ou quando o juiz recebeu algo para 

proferi-la, dentre outros casos.179 

Ao analisar o Livro III, que se destinava às regras de procedimento, vê-se no Título 

LXXXIIII que o recorrente e o recorrido poderiam, na apelação, veicular qualquer 

argumento, mesmo os novos que não haviam sido suscitados na instância anterior, e até 

mesmo alterar o pedido deduzido. No mesmo sentido, permitia-se o uso de novas provas. 

Dispunham as Ordenações Afonsinas:180 

Conhecida couza hé, que segundo Direito Comuum assy o Autor, como o 

Reo pódem aleguar, e provar no artiguo d’apelaçam qualquer rezam nova, 

que no feito principal nam ouvessem aleguada, se per ella entenderem aver 

                                                           
175 COSTA, Moacyr Lobo da. O agravo no direito lusitano, cit., p. 152. 
176  “O Estormento d’agravo era então o instrumento escrito da antiga querima verbal, um meio para se pedir a 

correção do gravame produzido por sentença itnerlocutória simples contra a qual não era permitido apelar. 

É, assim, incontestavelmente o embrião do recurso de agravo; mas no regime das Ordenações Afonsinas 

ainda não tem as características de um recurso próprio” (COSTA, Moacyr Lobo da. O agravo no direito 

lusitano, cit., p. 153). 
177  Sobre a origem e as características dos embargos, cf. COSTA, Moacyr Lobo da. “Origem dos embargos no 

direito lusitano”. Estudos de história do processo – Recursos. São Paulo: FIEO, 1996. PACIFICO, Luiz 

Eduardo Boaventura. “Apontamentos sobre os embargos no direito lusitano (sua origem e tratamento nas 

ordenações do reino)”. Genesis – Revista de direito processual civil. Imprenta: Curitiba, 1996, v. 6. TUCCI, 

José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano, cit., p. 259-

269.  
178  CAETANO, Marcello. História do direito português, cit., p. 585. 
179  Ordenações Afonsinas, Livro III, Título LXXVIII. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/ 

afonsinas/l3p301.htm. 
180 Livro III, Título LXXXIII. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l3p323.htm. 
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vencimento de seu feito, e aos Juizes d’apelaçam parecer, que lhe deve com 

direito, e rezem ser recebida: com tanto que nam dem prova de novo 

perante os Juizes da apelaçam sobre alguma rezam, sobre que já ouvessem 

dada outra prova no feito principal, e hy fosse acabada, e pubricada; ca em 

tal caso nom seram recebidos a dar hy provas de testemunhas; porque em 

outra guisa ligeiramente se poderia abrir caminha pera se fazerem muitas 

falsidades”. 

 

Além disso, o juízo recursal era amplo e pleno, não estava condicionado ao que fora 

debatido no primeiro juízo, ou seja, poderia inovar completamente em seus fundamentos e 

na própria decisão. Outra demonstração da força da devolução: se são vários os que são 

condenados na sentença e apenas um apela, e no juízo da apelação se reputar a decisão 

injusta, ela deve ser reformada para todos, inclusive para os que não apelaram (Título 

LXXXII). Por isso, chega-se a afirmar que o recurso ensejaria “uma relação processual nova 

e dissímil da anterior”.181 

Como se percebe, o efeito devolutivo nas Ordenações Afonsinas era amplíssimo, 

seguindo a raiz romana,182 de modo que é acertado concluir que o recurso não poderia limitar 

o poder decisório do tribunal e, no seu julgamento, permitia-se o beneficium comune e a 

reformatio in peius.183 Era possível até mesmo a alteração do pedido quando da apelação.184 

Portanto, o recurso servia como mecanismo de entrega da causa à superior instância, que 

poderia decidi-la livremente. Tratava-se, enfim, de novum iudicium. 

É, realmente, notável nas Ordenações que a preocupação é mais de regular como 

devem proceder as partes para recorrer adequadamente. Nesse particular, não se apresentam 

normas expressas que exijam congruência, ou que de qualquer outra forma limitem os 

poderes dos julgadores. Isso certamente transmite a ideia de que não havia, assim como no 

Direito Romano, preocupação em limitar o exercício de poderes dos juízes em grau recursal. 

 

                                                           
181  SIDOU, J. M. Othon. Os recursos processuais na história do direito, cit., p. 55. 
182  Cf. TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano, 

cit., p. 80-81. 
183  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª Ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999, VII, p. 144-146. 
184  AZEVEDO, Luiz Carlos. Origem e introdução da apelação no direito lusitano, cit, p. 116. 



 

86 

 

6.3. Ordenações Manuelinas 

Publicada em versão definitiva em 1521, as Ordenações Manuelinas alteravam as 

Ordenações Afonsinas.185 Embora a estrutura se mantivesse praticamente a mesma, as 

alterações na própria forma de redigir, que assume um tom menos explicativo e mais 

decretório, conotam as diferenças substanciais que esta legislação trouxe, com a função 

primordial de atualizar a interpretação do direito e renovar as ideias, papel que parece não 

ter cumprido a contento.186 

Nos recursos, a sistematização é notável. 

Nesta legislação a palavra “agravo”, que até então servia para significar a lesão 

cometida a alguém, finalmente se transfigura no correspondente recurso para sanar o 

prejuízo cometido – assim, por metonímia, o mal passa a designar o remédio.187 Os agravos 

previstos eram o agravo de petição,188 o agravo de instrumento, o agravo nos autos189 e o 

agravo ordinário, novo nome atribuído ao antigo recurso de sopricação.190 Evidentemente, 

era possível o uso do recurso de apelação, que enfrentava sentenças definitivas e 

interlocutórias mistas.191 Manteve-se a tradição romana de que a sentença nula não era 

apelável, já que era considerada “nenhuma per direito”.192 Era possível, ainda, a suplicação, 

mas apenas em sentenças definitivas da Relação do Porto, do Corregedor do Paço ou do 

                                                           
185  Afirma-se que as alterações foram mais formais que substanciais e que poucos defeitos foram corrigidos, 

cf. COSTA, Moacyr Lobo da. Revogação da sentença, cit., p. 163. 
186  “Rebuscadas no estilo, repetindo imperfeições, insistindo nas lacunas e chegando, mesmo, a causar maiores 

dilações à marcha dos atos processuais, as Ordenações Manuelinas não lograram trazer, à ordem do juízo, 

a simplicidade e brevidade que esta carecia; não obstante esforçou-se o legislador por emprestar melhor 

entrosamento à matéria, com vistas à desejada, mas não alcançada, técnica jurídica” (TUCCI, José Rogério 

Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano, cit., p. 94). Por outro 

lado, exaltando a boa qualidade da legislação, especialmente na seara fiscal: FERREIRA, Joaquim. História 

de Portugal, cit., p. 319-320. 
187  AMERICANO, Jorge. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, vol. IV, p. 67. 
188  Sobre a origem e a originalidade do agravo de petição no Código Manuelino, conferir: COSTA, Moacyr 

Lobo da. “O agravo no direito lusitano”. Estudos de história do processo – Recursos. São Paulo: FIEO, 

1996, p. 149-158. Ver também: BUZAID, Alfredo. Agravo de petição no sistema do Código de Processo 

Civil, cit., p. 43-44. Ainda, sobre os agravos em geral: NORONHA, Carlos Silveira. O agravo na história 

do processo português como gravame e como recurso. Revista de Processo. São Paulo: RT, n. 78, 1995, p. 

64-84. 
189 É nesse ponto a origem do recurso, cf. COSTA, Moacyr Lobo da. “Origem do agravo no auto do processo”. 

Estudos de história do processo – Recursos. São Paulo: FIEO, 1996, p. 173-191. 
190  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano, 

cit., p. 240. 
191  Ordenações Manuelinas, Livro III, Títulos LII e LIII. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/ 

manuelinas/l3p203.htm. 
192  Livro III, Título LX.  
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Corregedor de Lisboa, o que se justificava na elevada autoridade desses julgadores. Além 

disso, manteve-se a previsão do recurso de graça especial. 

No pertinente à devolutividade dos recursos, as Manuelinas mantiveram as 

previsões das Afonsinas, estabelecendo devolução amplíssima das questões, permitindo a 

inovação recursal pelas partes e pelos julgadores.193 No Livro III, Título LXVI, assim se 

estabeleceu: “E as partes litiguantes podem por Dereito aleguar, e prouar na causa da 

apellaçam qualquer razam noua, que no feito principal nom tenham aleguada, e fazer della 

artiguo”.194 

No mesmo sentido, nas Ordenações Manuelinas era determinado que, quando se 

conhecesse do apelo, procedesse à correção dos erros de decisões ainda que não apeladas e 

em favor do apelado;195 isso significa que preservou o beneficium comune da apelação, que 

possibilitava a reformatio in peius.196 

 

6.4. Ordenações Filipinas 

O Rei Filipe I de Portugal ordenou que fossem revistas as leis em vigor, trabalho 

que contou com vários juristas colaboradores, e é concluído e promulgado em 11 de janeiro 

de 1603. Tanto na forma quanto na substância, as Filipinas mantiveram o sistema tradicional 

do direito português, isso porque houve o manifesto propósito de realizar uma pura e simples 

atualização das leis vigentes, especialmente levando em conta as leis da lavra de Duarte 

Nunes do Leão.197 

                                                           
193  Do ponto de vista subjetivo, igualmente, se determinava a expansão da decisão para as partes condenadas 

conjuntamente, mas que não haviam recorrido da decisão, cf. Ordenações Manuelinas, Livro III, Título 

LXIIII. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l3p240.htm. 
194  Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l3p244.htm.  
195  “Nom soomente proveram os Juizes que das apellações conhecerem aos Apellantes, quando per os 

processos acharem que lhes he feito agravo pelo Juizes de que for apellado, mas ainda que achem que o 

Apellante nom he agravado, se acharem que ao Apellado foi feito agravo, prover-lhe-ham, e corregeram, e 

emendaram seu agravo, posto que nom seja per ele, nem per seu Procurador apelado, nem aleguado esse 

agravo perante os Juizes de alçada” (Ordenações Manuelinas, Livro III, Título LVII. Disponível em: 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l3p218.htm).  
196  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano, 

cit., p. 103. 
197  COSTA, Moacyr Lobo da. Revogação da sentença, cit., p. 173. 
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As Ordenações Filipinas são criticadas pelos historiadores por “sua falta de 

originalidade e a existência de inúmeras contradições.198 Tais imperfeições são chamadas de 

filipismos”.199 

No processo, em geral, o código filipino manteve as características das leis 

predecessoras, notadamente o formalismo e a escritura, bem como a cumulação de um 

sistema rígido de preclusões e a falta da regra da eventualidade, o que se revela um tanto 

paradoxal.200 Quanto às decisões, eram as sentenças definitivas, as sentenças mistas e as 

sentenças interlocutórias. As sentenças mistas ou interlocutórias mistas eram aquelas que, 

apesar de não resolverem acerca da res in iudicio deducta, possuíam “força de definitiva” 

ou que produziam dano irreparável. É digno de nota que o texto filipino determinava que 

todos os juízes deveriam motivar as causas de suas decisões (“declarem especificamente em 

suas sentenças definitivas (...) as causas em que se fundaram a condenar, ou absolver, ou a 

confirmar, ou revogar”), inclusive estipulando multa para o caso de descumprimento do 

dever de fundamentação. 

Os recursos eram a apelação e os agravos, que, em regra, cabiam da seguinte forma: 

aquela contra as sentenças definitivas e mistas; estes contra as sentenças interlocutórias 

                                                           
198  “Embora o código filipino tenha se constituído no mais duradouro monumento legislativo de Portugal, a 

sua longevidade não se deve à sua originalidade ou, tampouco, à qualidade de seu teor. As Ordenações 

Filipinas seguiram as compilações pretéritas quanto à divisão, à sistematização e à distribuição das matérias. 

E no que tange ao conteúdo, não trouxe, em linhas gerais, a evolução esperada. Em realidade, essas 

Ordenações sequer promoveram a reformulação adequada. Cingiram-se a acrescer as normas jurídicas 

subsequentes ao texto manuelino, mantendo preceitos revogados ou em desuso, o que, não raro, gerou 

obscuridades e contradições pela coexistência de normas antagônicas” (DIAS, Hendel Martins. 

Condicionamento histórico do processo civil brasileiro: o legado do direito lusitano, cit., p. 66). 
199  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano, 

cit., p. 35. Ver também: COSTA, Mário Júlio de Almeida. História do direito português, cit., p. 291-292. 

Em sentindo contrário, apontando a qualidade da legislação: “A melhor prova, porém, de sua qualidade 

reside no tempo em que persistiu como fonte da cultura jurídica lusitana com os consequentes reflexos 

dentro do Brasil, sendo o veículo direto de todo manancial que jorrava das arcaicas Ordenações Afonsinas 

e Manuelinas, cujos efeitos entre nós foram efêmeros, não deixando maiores vestígios por si mesmos” 

(LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 23). 
200  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano, 

cit., p. 121. 
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simples.201 A apelação detinha, normalmente, efeito devolutivo e suspensivo.202 Continuava 

inviável a apelação contra sentença nula, que se reputava nenhuma.203 Os agravos eram o de 

instrumento, o de petição e o no auto do processo, sendo este cabível “nos casos expressos 

em lei, contra decisões interlocutórias simples proferidas pelos sobrejuízes, ouvidores ou 

corregedores da corte, nas causas de sua competência privativa”.204 Na sistematização dos 

recursos, ainda, vale destacar a previsão que proibia a interposição de recurso quando a causa 

já tivesse passado por três instâncias, “sendo as sentenças das Casas do Porto e da Suplicação 

ambas conformes”.205 

Nas Ordenações Filipinas, a interposição da apelação permitia a tomada de decisão 

inclusive contrariamente ao apelante: o recurso era comum a ambas as partes – o mesmo não 

se dava no agravo ordinário, no qual se proibia a reformatio in peius. Consagrando o 

benefício comum, dispunham as Filipinas que “ainda que achem, que os appellante não he 

                                                           
201  Pertinente a análise: “Justifica-se esta digressão sôbre a classificação das sentenças, porque a categoria das 

interlocutórias mistas, em sua evolução, sofreu alterações profundas na esfera dos recursos: de apelável que 

era inicialmente, passou a ser, nas legislações posteriores, agravável de petição, ou de instrumento. O 

sentido dêsse desenvolvimento mostra que o recurso de apelação se foi cada vez restringindo mais, sendo 

excluídas do seu âmbito as interlocutórias mistas e fixada a sua admissibilidade principalmente contra as 

decisões definitivas. De modo contrário, os agravos cada vez mais se ampliaram, abrangendo o maior 

número possível de interlocutórias; a princípio, as simples interlocutórias e mais tarde as interlocutórias 

mistas” (BUZAID, Alfredo. Agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil, cit., p.50-51). O 

processualista paulista destaca, ainda, que nas ordenações filipinas “o âmbito da apelação foi cada vez mais 

se restringindo, ao passo que os agravos tomaram vulto e ampliaram a matéria que constituía o seu objeto” 

(p. 55). É possível adicionar que, além das considerações tecidas, o recurso de apelação e o de agravo, 

historicamente, não revelam uma distinção essencial: a transposição da apelação para o agravo ocorre 

mesmo antes, partindo do regramento geral lusitano em que até as próprias interlocutórias eram apeláveis, 

pelo que, a diferenciação entre apelação e agravo parte mais, ou até exclusivamente, de uma preocupação 

prática e ordenadora, de modo que não é correto apontar diferenças nas características essenciais entre 

ambos os recursos, do ponto de vista de mecanismos de impugnação, mas as diferenças vão sendo 

construídas a partir da apresentação de problemas práticos, como meios para sua melhor solução. Assim, 

no que é essencial a este trabalho, que é o objeto de decisão dos recursos, pode-se dizer que o agravo é a 

apelação contra decisões interlocutórias, ou, de maneira mais técnica, a impugnação ordinária contra as 

interlocutórias. As diferenciações entre os recursos, portanto, constroem-se por conta das decisões que 

impugnam, na medida em que são distintas, não revelando marcas distintivas nos parâmetros de tomada de 

decisão. Isso fica ainda mais claro na legislação brasileira vigorante, em que se trabalha com as 

interlocutórias de mérito. 
202  LOBÃO, Manoel de Almeida e Sousa. Segundas linhas sobre o processo civil – parte II. Lisboa: Imprensa 

Nacional, 1855, p. 114-118. O jurista destacava que, na praxe, via-se muitas apelações que não tinham 

concedido o efeito suspensivo, porém isso ocorria porque eram “muitas Appellações dolosas, que só tem 

por fim espaçar o pagamento, ou a entrega de bens, ou fatigar o Adversario, maxime neste Reino, no qual 

não tem pena (como em outros) o Appellante vencido” (p. 118). 
203  Ordenações Filipinas, Livro III, Título LXXV. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ 

l3p684.htm. 
204  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano, 

cit., p. 209. 
205  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano, 

cit., p. 134-135. Destaca-se que a regra da dupla conformidade provém do direito romano justinianeu e é 

tradicional no direito processual canônico, cf. COSTA, Moacyr Lobo da. Revogação da sentença, cit., p. 

115. 
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aggravado, se acharem que ao appellado foi feito aggravo, provelo-hão, e emendarão o seu 

aggravo; posto que não seja per elle, nem per seu Procurador appellado nem alegado esse 

aggravo perantes Juizes de alçada”.206 

Com efeito, era amplamente permitida a invocação de fatos novos e, em regra, 

admissível a produção de novas provas, com exceção da testemunhal, que normalmente não 

poderia ser produzida em segunda instância.207 Enfim, repetia a fórmula comum às 

Ordenações, ao dispor que: “As partes litigantes podem allegar e provar na causa da 

appellação, qualquer razão nova, que em outra instância não tenham allegada”.208 

Havia dúvida, no entanto, se era aplicável ao agravo de petição e ao de instrumento 

a permissão de novas provas, embora se reconheça existirem bons indícios de que sim; por 

outro lado, havia convenção no sentido de que “a Appellação devolve ao Superior todo o 

merecimento da Causa”, enquanto o agravo apenas o ponto que se agravou.209 

Essas características, a ampla possibilidade de inovação recursal e o beneficium 

commune do recurso de apelação, ensejaram o reconhecimento doutrinário do chamado 

“princípio da plena devolução”. Tratava-se, portanto, de novum iudicium e garantia-se amplo 

espaço decisório para o julgamento do recurso. 

 

7. Direito Brasileiro anterior 

7.1. Regulamento 737 

O Regulamento 737 foi promulgado em 25 de novembro de 1850 e sua finalidade 

era a de disciplinar o processo das causas comerciais, como havia designado o art. 28 do 

                                                           
206 Ordenações Filipinas, Livro III, Título LXXII. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ 

l3p681.htm.  
207  MACHADO GUIMARÃES, Luiz. Efeito devolutivo da apelação. Estudos de direito processual civil. Rio 

de Janeiro-São Paulo: Jurídica e Universitária, 1969, p. 222. Dispunha o código filipino: “E sendo na 

primeira instancia sobre alguma razão, que fosse recebida, dado prova, e hi acabada e publicada, não serão 

as partes da causa da appellação ou aggravo recebidas a dar mais prova de testemunhas, porque seria causa 

de se fazerem falsidades, e de se induzirem, e sobornarem testemunhas” (Livro III, Título LXXXVIII. 

Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l3p693.htm).  
208  Ordenações Filipinas, Livro III, Título LXXXIII. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/ 

filipinas/l3p693.htm. 
209  LOBÃO, Manoel de Almeida e Sousa. Segundas linhas sobre o processo civil – parte II. Lisboa: Imprensa 

Nacional, 1855, p. 171-173. 
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Código Comercial de 1850.210-211 Mais tarde, o que indica o reconhecimento da qualidade 

da legislação,212 o Decreto 763 de 19 de setembro de 1890 tornou o diploma legal aplicável 

às demais causas cíveis, além de ter realizado algumas modificações.213 

Inclusive, aponta-se que este é o pontapé legislativo responsável pelo florescimento 

da doutrina processual brasileira,214 que começa a despontar em qualidade em relação às 

obras anteriores, certamente escassas.215 

O Regulamento 737 era estruturado em 3 partes, dedicadas, em ordem, ao processo 

comercial, à execução e aos recursos, que totalizavam 743 artigos. A terceira parte era 

dedicada aos recursos e abrangia os arts. 639 a 694. Os recursos previstos eram a apelação, 

o agravo de petição, o agravo de instrumento e os embargos de simples declaração, de 

restituição de menores e de nulidade e infringentes do julgado. A apelação continuava como 

o recurso para impugnar sentença definitiva, isto é, que resolvia a questão principal, ou com 

força de definitiva ou mista, que, como se dizia, eram aquelas que punham “fim ao processo 

                                                           
210  Para uma interessante síntese das condições da sociedade brasileira e da comunidade jurídica nesse período, 

bem como da história do origem do Regulamento 737, conferir: DIAS, Hendel Martins. Condicionamento 

histórico do processo civil brasileiro: o legado do direito lusitano, cit., p. 151-155. 
211  Sobre os antecedentes da legislação, que permitiram a afirmação da cultura jurídica nacional, vale conferir: 

PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. História do direito processual brasileiro. Barureri: Manole, 2002, p. 

219-222. 
212  “É que a superioridade do sistema processual introduzido pelo Regulamento sôbre o processo tradicional, 

formalista, complicado e moroso das Ordenações do Livro III, das causas cíveis, era reconhecida e 

apregoada por todos os juristas” (COSTA, Moacyr Lobo da. Breve notícia histórica do direito processual 

civil brasileiro e de sua literatura. São Paulo: RT/USP, 1970, p. 31). Mais ainda: “Considerado por Joaquim 

Nabuco e Waldemar Ferreira, dentre outros, como o mais perfeito Código de Processo no Novo Mundo, já 

previa os juizados especiais, procedimentos sumários, arbitragem, conciliação, figuras aparentemente tão 

recentes do nosso Direito” (MARCOS, Rui de Figueiredo; MATHIAS, Carlos Fernando; NORONHA, 

Ibsen. História do direito brasileiro. cit., p. 314). Chegou-se a afirmar que o Regulamento 737 “constitui o 

mais alto e o mais notável monumento legislativo processual do Brasil” (cf. BONUMÁ, João. Direito 

processual civil. São Paulo: Saraiva, 1946, v. 1, p. 230). Vale recordar, corroborando a assertiva, que 

ENRICO TULLIO LIEBMAN está entre os juristas que reconheceram a qualidade do Regulamento 737 como 

peça legislativa, cf. “Istituti del diritto comune nel processo civile brasiliano”. Problemi del processo civile. 

Napoli: Morano, 1962, p. 500. Para um apanhado dos elogios e críticas, concluindo pela elevada qualidade 

do Regulamento 737, ver: LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 31-35. 
213  TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano, 

cit., p. 179. COSTA, Moacyr Lobo da. Breve notícia histórica do direito processual civil brasileiro e de 

sua literatura, cit., p. 36.  
214  Some-se a isso, como um dado relevantíssimo para o desenvolvimento da doutrina brasileira, a criação dos 

primeiros cursos de direito no Brasil, em Olinda, que depois se desloca para o Recife, e São Paulo, o que 

foi implementado pela famosíssima Lei de Onze de Agosto de 1827. Sobre isso: VALLADÃO, Haroldo. 

História do direito, especialmente do direito brasileiro. 4ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, p. 117-

124.  
215  Nesse sentido: COSTA, Moacyr Lobo da. Breve notícia histórica do direito processual civil brasileiro e 

de sua literatura, cit., p. 51. O autor aponta as obras de Francisco de Paula Baptista e do Barão de Ramalho, 

destacadas dentre outras, como bons exemplos da produção processual neste período. 
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e à instância”.216 Interessante notar que o seu art. 669 continha extensa lista, em dezoito 

parágrafos, de casos em que eram admitidos os agravos. 

Diferente da tradição, o Regulamento 737 previa a revista para a declaração de 

nulidade do processo ou da sentença, afastando a fórmula de que caberia contra injustiça 

notória da sentença e de que as decisões nulas seriam nenhuma por direito.217- 218 No art. 

681, dispunha que a sentença poderia ser anulada por apelação, por revista, por embargos à 

execução ou por ação rescisória, desde que não tivesse sido proferida em grau de revista. 

Digno de nota que não havia no Regulamento o agravo no auto no processo, e houve 

reestabelecimento das cartas testemunháveis.219 

No Regulamento 737, previa-se que as “appellações” eram detentoras dos efeitos 

suspensivo e devolutivo, ou devolutivo somente, sendo que este “compete em geral a todas 

as sentenças proferidas nas demais acções commerciaes”, nos termos de seu art. 652. 

No art. 661, era estabelecido que o julgamento das apelações seguiria o 

Regulamento de 3 de janeiro de 1833, que regulamentava as Relações do Império. No 

referido Decreto, arts. 47 a 59, tinha-se as regras regentes das apelações nas causas cíveis. 

Sobre novas provas, o art. 86 estipulava que os desembargadores poderiam determinar a 

realização de diligência probatória, que seria implementada pelo juiz a quo e voltariam os 

autos conclusos para julgamento. 

Nada se mencionava quanto à possibilidade de novas razões. Todavia, a doutrina 

que explicava a aplicação da norma não deixava dúvidas, esclarecendo que as partes, ao 

apresentarem os seus arrazoados, poderiam “sustentar seu direito com novas razões e 

documentos”.220 Mais, sobre o julgamento, FRANCISCO DE PAULA BAPTISTA afirmava que, 

pelo efeito devolutivo, “a causa como que renasce na segunda instância, cujo tribunal fica 

investido de pleno direito para conhecer della ab integro, podendo não só reformar a 

sentença em favor do appellante como a favor do appellado, dando-lhe maior triumpho do 

                                                           
216  BAPTISTA, Francisco de Paula. Compendio de theoria e pratica do processo civil comparado com o 

commercial e de hermenêutica jurídica. 7ª ed. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1910, p. 168. 
217 COSTA, Moacyr Lobo da. Breve notícia histórica do direito processual civil brasileiro e de sua literatura, 

cit., p. 183. 
218 “Art. 667. O Supremo Tribunal de Justiça só concederá revista por nullidade do processo, ou por nullidade 

da sentença nos termos declarados no Tit. II Cap. I das nullidades”. 
219  COSTA, Moacyr Lobo da. Breve notícia histórica do direito processual civil brasileiro e de sua literatura, 

cit., p. 51. 
220  BAPTISTA, Francisco de Paula. Compendio de theoria e pratica do processo civil comparado com o 

commercial e de hermenêutica jurídica, cit., p. 227. 



 

93 

 

que lhe dera o juiz a quo”.221 Assim, o efeito devolutivo era pleno, seguia a regra das 

Ordenações e da sua congênere romana, permitindo-se a reformatio in peius. Apenas era 

vedada a apresentação de novas demandas em fase recursal. 

Acerca dos embargos de declaração, o Regulamento tinha previsão restritiva, 

entabulada no art. 643, que determinava que, oposto o recurso, “decidirá o Juiz sem fazer 

outra mudança no julgado”. No ponto, faz-se notar que a lei estabelecia uma restrição ao 

objeto de decisão: ainda que o julgador reputasse haver outro equívoco, o limite decisório 

dos embargos era a obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão que tivesse sido 

apontada no recurso. 

  

7.2. Códigos de Processo Civil Estaduais e Decreto 848 de 1890 

Com a República e em decorrência do entendimento da estrutura do regime 

federativo, atribuiu-se, pelo art. 34, n. 23, c/c o art. 65, n. 2, da Constituição de 1891, aos 

Estados a competência para legislar sobre direito processual. Paulatinamente, vieram a lume 

os Códigos de Processo Civil estaduais.222 Na Justiça Federal, o Decreto nº 848 de 11 de 

outubro de 1890 regulava o direito processual.223 

Os Códigos e o Decreto 848 eram notadamente inspirados no Regulamento 737, ou 

mesmo, muitas vezes, “nada mais fizeram que reproduzir, na sua generalidade, os 

                                                           
221  BAPTISTA, Francisco de Paula. Compendio de theoria e pratica do processo civil comparado com o 

commercial e de hermenêutica jurídica, cit., p. 229. 
222 “O pioneiro diploma regional sobre o processo civil foi o Regulamento Processual Civil e Comercial do 

Estado do Pará, aprovado pelo Decreto 1.380, de 22 de junho de 1905. Contudo, segundo escreveu 

Mendonça Lima, ‘não tinha ele o nome nem a sistemática de um Código’. Na verdade, o Rio Grande do 

Sul é que editou o primeiro Código de Processo Civil e Comercial, promulgado pela Lei 65, de 16 de janeiro 

de 1908. 

 “Seguiram-se a este o Código de Processo Civil e Comercial do Estado do Maranhão (1909); o do Distrito 

Federal (1910, cuja vigência restou suspensa); o do Espirito Santo (1914, substituído, por outro, em 1915); 

o da Bahia (1915); o do Rio de Janeiro (1919); o do Paraná (1920); o do Piauí (1920); o do Sergipe (1920) 

o do Ceará (1921); o de Minas Gerais (1922); o do Rio Grande do Norte (1922); o de Pernambuco (1924); 

o do Distrito Federal (1924); o de Santa Catarina (1928); o de São Paulo (1930); outro do Espirito Santo 

(1930); e, por fim, o da Paraíba (1930). 

“Os Estados de Alagoas, do Amazonas, do Mato Grosso e de Goiás não chegaram a promulgar seus próprios 

Códigos” (TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo civil 

lusitano, cit., p. 189). Vale ver a cronologia mais detalhadamente em:  COSTA, Moacyr Lobo da. 

Breve notícia histórica do direito processual civil brasileiro e de sua literatura, cit., p. 65-71.  
223  A inspiração desse modelo, de divisão em processos diferentes para cada um dos estados e para a união, é 

norte-americana, cf. LOPES, José Reinaldo de Lima. Uma introdução à história social e política do 

processo. Fundamentos de história do direito. Antonio Carlos Wolkmer (org.). 9ª ed. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2016, p. 572.  
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dispositivos simples, claros e precisos do velho diploma processual”.224 A ligação entre os 

Códigos estaduais e o Regulamento era tão forte que aqueles eram tão similares “como gosto 

d’água da mesma fonte”, pelo que se teceu a dura crítica de que, para os legisladores 

estaduais, valeu a lei do menor esforço, sendo mais fácil copiar do que inovar.225-226 

A opção foi bastante criticada, como se vê na anotação de OTHON SIDOU:227 

Cada Estado fez o código judiciário a seu modo, gabaritado no 

merecimento, bom ou medíocre dos juristas regionais, porém na 

dependência da sacramentação, medíocre ou má, dos legisladores 

coestaduanos.  

Regredimos ao medievalismo estatutário, com a diferença de que não por 

falta de um poder central, mas exatamente por efeito do princípio 

outorgado por um poder central. 

Verdade seja dita que houve códigos razoavelmente bons, os quais, 

inspirando legisladores mais sensíveis, permitiram substanciar outros de 

conceito sofrível.  

 

No que toca aos recursos, ao efeito devolutivo e ao objeto do processo, os Códigos 

estaduais não trouxeram novidades dignas de nota,228 sendo suficientes as considerações 

feitas acerca do Regulamento 737, diante da manutenção, em substância, dos conteúdos de 

suas normas.229 

Vale destacar, apenas, que é neste período, com a criação do Supremo Tribunal 

Federal, com esta denominação, em 8 de agosto de 1891 no seu Regimento Interno, em que 

pela primeira vez é empregado o termo “recurso extraordinário” para designar o recurso 

destinado à mais alta Corte. Embora o termo tenha sido combatido por parcela da doutrina, 

ele acabou sendo repetido em normas posteriores e se naturalizando.230 

                                                           
224  COSTA, Moacyr Lobo da. Breve notícia histórica do direito processual civil brasileiro e de sua literatura, 

cit., p. 32. 
225  LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 44-45.  
226  O mesmo se diga do Decreto 848/1890, que era praticamente uma síntese do Regulamento 737, porém com 

simplificações e alterações mínimas, e, também, falhas na sistematização, cf. DIAS, Hendel Martins. 

Condicionamento histórico do processo civil brasileiro: o legado do direito lusitano, cit., p. 181-182. 
227  SIDOU, J. M. Othon. Os recursos processuais na história do direito, cit., p. 68. 
228  Destaca-se unicamente que alguns dos Códigos previram o recurso de revista, como os Códigos da Bahia, 

de Minas Gerais e de São Paulo, como mecanismo para extirpar divergências de interpretação entre Turmas 

ou Câmaras do mesmo Tribunal, cf. COSTA, Moacyr Lobo da. Breve notícia histórica do direito 

processual civil brasileiro e de sua literatura, cit., p. 70.  
229  Para uma boa síntese das principais características dos sistemas recursais dos Códigos estaduais: LIMA, 

Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 45-52. 
230  COSTA, Moacyr Lobo da. Breve notícia histórica do direito processual civil brasileiro e de sua literatura, 

cit., p. 60-61. 
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O Código de Processo Civil e Comercial de São Paulo previa como recursos o 

agravo, que poderia ser de instrumento ou de petição, a apelação e a revista.231 A lei manteve 

a técnica de listar os casos em que se poderia usar o agravo. A apelação, embora interposta 

no primeiro grau, apenas era arrazoada na segunda instância. Sobre o objeto dos recursos, 

dispunha ser viável o recurso parcial, desde que “especificada no termo da interposição a 

parte de que se recorre”; a regra, no entanto, era que “o recurso de sentença definitiva 

devolve ao juízo superior o pleno conhecimento da questão”, nos termos do art. 1.070. 

Admitia-se a alegação de fatos novos.232 

Merecedor de atenção é, também, o Código de Processo da Bahia, que, no art. 1.253 

estabelecia o benefício comum na apelação.233 E, particularmente interessante, já permitia, 

no seu art. 1.290, o julgamento imediato de mérito: “Tendo o juiz de primeira instância 

deixado, por qualquer motivo, de julgar a causa de meritis, a turma ou o juiz de appellação, 

si entender que isto não obsta que se conheça do pedido, julgará a causa definitivamente”.234 

Quanto ao objeto do recurso, as previsões do Código de Processo Civil e Comercial 

do Distrito Federal eram idênticas.235 Destacavam-se neste Código as previsões quanto ao 

julgamento colegiado, que davam elevada importância aos debates orais e previam a 

possibilidade de os julgadores requerem esclarecimentos aos advogados de questões fáticas 

relevantes para a decisão (art. 1.168). O Tribunal, no entanto, não admitia a inovação na 

sessão de julgamento; a exposição das razões pelas partes, oralmente, deveria se ater àquilo 

que foi objeto das razões escritas: “o Tribunal não tomará em consideração as novas 

alegações feitas de sorpreza” – dispunha o art. 1.170. Previa-se também a produção de 

provas no tribunal, que deveria ser dirigida pelo relator (art. 1.172). 

Já no Código de Processo Civil e Commercial do Estado do Ceará, editado pela Lei 

n. 1.052 de 30 de dezembro de 1921, é de se destacar: previa-se expressamente o trânsito em 

julgado parcial da sentença, impedindo que fosse alterada na parte não recorrida, conforme 

o art. 1.306, parágrafo único; a appellação era regida pela regra do benefício comum, nos 

termos do art. 1.329; ela era interposta e, depois, na segunda instância, arrazoada, exceto se 

                                                           
231  Havia a previsão de recurso ex officio, porém apenas “nos casos em que a lei prescreve”, e o Código não 

continha nenhuma hipótese, cf. LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 51. 
232  ESTADO DE SÃO PAULO. Código do Processo Civil e Commercial do Estado de São Paulo – Lei n.º 

2.421 de 14 de janeiro de 1930. São Paulo: Empreza Graphica da Revista dos Tribunaes, 1930, p. 151-158. 
233  ESPINOLA, Eduardo. Código de Processo do Estado da Bahia anotado. Salvador: Typ. Bahiana de 

Cincinnato Melchiades, 1916, vol. 2º, p. 433. 
234  ESPINOLA, Eduardo. Código de Processo do Estado da Bahia anotado, cit., p. 441. 
235  Esse Código é bastante elogiado por instituir um processo oral: VALLADÃO, Haroldo. História do direito, 

especialmente do direito brasileiro, cit., p. 195. 
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as partes protestassem fazê-lo na primeira, consoante previa o art. 1.334; previa o art. 1.351: 

“Não se deixará de tomar conhecimento da appellação pelo facto de não ter sido arrazoada 

pelas partes”.236 

O Código de Processo Civil de Minas Gerais, de 1922, previa os embargos de 

declaração tendo como hipótese a existência de fato novo (art. 1.442), e, na apelação, 

consagrou a proibição de reforma para pior.237 

 

7.3. Código de Processo Civil de 1939 

Com a Constituição de 1937, atribuía-se a competência da União para legislar sobre 

direito processual.238 A operação para implantar um Código de Processo Civil nacional foi 

liderada pelo Ministro FRANCISCO CAMPOS e confiada a PEDRO BATISTA MARTINS, que 

levou a efeito a publicação do anteprojeto do Código, para conseguir publicidade e 

sugestões, e, no mesmo ano, foi outorgado o Decreto-lei 1.608, que instituiu o Código de 

Processo Civil, em 18 de setembro de 1939, que produziria efeitos em 1º de fevereiro de 

1940, mas acabou sendo prorrogado para 1º de março.239 

O CPC/1939 veio dividido em quatro partes: a primeira, sobre o processo de 

declaração (do art. 1º ao art. 297); a segunda, dedicada aos processos especiais, parte mais 

extensa do Código (do art. 298 ao art. 807); a terceira, versando sobre os recursos (do art. 

808 ao art. 881); e a quarta, acerca do processo de execução (do art. 882 ao art. 1.050). 

Conforme se destaca, o Código de 1939 teve como inspiração os códigos de processo 

austríaco, alemão e português, e norteou-se pela oralidade, pela concentração e pela 

identidade da pessoa do juiz.240 Outro grande pilar desta lei processual foi “a chamada 

concepção publicista do processo”, como se destacou em sua Exposição de Motivos. 

                                                           
236  ESTADO DO CEARÁ. Código de processo civil e commercial – edição oficial. Fortaleza: Off. Graff. do 

Diário do Estado, 1922, p. 256-263 
237  LAGOEIRO, Manoel. Commentarios ao Código de Processo Civil. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 

1930, p. 432 e 434. 
238  Sobre a da possibilidade – e conveniência – dos estados federados legislarem sobre direito processual e a 

consagração da unidade do poder legislativo da União, ver: LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos 

recursos cíveis, cit., p. 52-66. 
239  Anota-se que o Ministro Francisco Campos, com auxílio do processualista Guilherme Estellita, dedicou-se 

à revisão das sugestões de alterações. Sobre isso: “Cêrca de quatro mil sugestões, resultantes da ampla 

discussão a que foi submetido por advogados, juízes institutos e associações, foram enviadas ao Ministério 

da Justiça e minuciosamente examinadas, muitas das quais incluídas entre as emendas sofridas pelo 

Anteprojeto, como declarou o Ministro” (COSTA, Moacyr Lobo da. Breve notícia histórica do direito 

processual civil brasileiro e de sua literatura, cit., p. 99). 
240  BUZAID, Alfredo. Ensaio para uma revisão do sistema de recursos no Código de Processo Civil. Estudos 

de direito. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 80-81. 
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Chega-se a afirmar que o Código de Processo de 1939 foi “um dos pouquíssimos 

pontos positivos do chamado ‘Estado Novo’, que serviu para atender objetivamente ao de 

há muito aspirado desejo da Nação, de uma justiça pronta e pouco dispendiosa”.241 O Código 

é reputado como o responsável por uma modernização, embora apenas parcial, do processo 

civil.242  Todavia, o juízo positivo em relação ao Código é compartilhado apenas no 

pertinente à fase de declaração pela doutrina, de maneira geral.243 

No ponto, ALFREDO BUZAID avalia que “o legislador brasileiro, que se empenha em 

elaborar com rigor científico a primeira parte – dedicada à fase de conhecimento –, não é 

feliz nas demais. (...). Vergando ao peso da tradição, conserva as linhas fundamentais do 

quadro de recursos, que herdamos de Portugal, com as distinções sutis, que os tornam um 

instrumento de difícil manejo”; e, em seguida, aduz: “Sente-se, ao tomar contato com o 

Código, que há nêle duas almas: na primeira parte, uma alma viva e atualizada com o 

progresso contemporâneo da ciência; nas demais, uma alma envelhecida. Cada qual fala a 

sua própria linguagem. É por isso que não se casam harmônicamente”. Em conclusão, 

vaticinou sem hesitar: “Dentre tôdas as partes do Código, aquela que apresenta maiores 

defeitos é, sem dúvida nenhuma, a do sistema geral de recursos. Múltiplo, complexo, e 

eriçado de dificuldades, constitui uma fonte permanente de tropeços para os que lidam no 

fôro e uma arma poderosa de procrastinação dos feitos”.244 

Por outro lado, o art. 810 do CPC/1939, merecedor de encômios, garantia a 

fungibilidade das interposições expressamente, permitindo livrar o recorrente da sanção pelo 

equívoco na eleição da espécie recursal, desde que não houvesse má-fé ou erro grosseiro.245 

                                                           
241  SIDOU, J. M. Othon. Os recursos processuais na história do direito, cit., p. 71. 
242  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Os novos rumos do processo civil brasileiro. Temas de direito 

processual (Sexta Série). São Paulo: Saraiva, 1997, p. 63. 
243  BUZAID, Alfredo. Ensaio para uma revisão do sistema de recursos no Código de Processo Civil, cit., p. 

80. Da mesma maneira: TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do 

processo civil lusitano, cit., p. 192. 
244  BUZAID, Alfredo. Ensaio para uma revisão do sistema de recursos no Código de Processo Civil, cit., p. 

81. Mais à frente, ainda, destaca criticamente que: “Antes de mais nada, deveria ter fixado um critério, 

qualquer que êle fôsse, contanto que fôsse um critério. O legislador poderá reduzir a uma denominação 

única todos os recursos de decisões de primeira instância, chamando-os simplesmente apelação e 

determinando os casos em que ela é recebida em ambos os efeitos, ou só no efeito devolutivo e também 

quando o recurso pode ser processado separadamente, nos próprios autos ou só conhecido por ocasião do 

julgamento da apelação principal. Outro critério se funda na natureza do provimento jurisdicional. O 

recurso deve corresponder à índole da decisão. A apelação seria admissível das sentenças definitivas de 

mérito; os agravos, nos demais casos taxativamente indicados no Código, ou nas leis. Os prazos para 

interpor e contra-arrazoar o recurso deveriam ser uniformizados para evitar tratamento desigual entre os 

litigantes. Em suma, o legislador brasileiro não adotou nenhum critério. Divorciado de qualquer 

preocupação científica ou sistemática, preferiu as soluções puramente empíricas” (p. 107-108).  
245  Note-se que, mesmo a previsão de fungibilidade foi objeto de críticas, pois formalista, defendendo-se que 

deveria ser automática a recepção do recurso interposto com nome errado como se o correto fosse, cf. 
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No CPC/1939 eram previstos os seguintes recursos (art. 808): apelação; embargos 

de nulidade ou infringentes do julgado; agravos (de petição,246 de instrumento e no auto do 

processo);247 recurso de revista; embargos de declaração; e recurso extraordinário. 

Posteriormente, a Lei nº 623 acrescentou o recurso de embargos no STF, para sanar 

divergência entre suas turmas. A doutrina já criticava o excesso de recursos.248 

O Código de 1939 é apontado por MACHADO GUIMARÃES como responsável por 

carrear uma mudança radical no sistema recursal brasileiro:249 é a partir dele que se passa a 

adotar o modelo da revisio prioris instantiae, abandonando o novum iudicium que vigorava 

desde as Ordenações Filipinas, o que teria ocorrido por influência italiana.250 De fato, na 

regulação dos recursos no CPC/1939 vedava-se a alteração da demanda, limitava-se a 

alegação de fatos novos, caracterizando o recurso como um reexame da decisão 

impugnada.251 Contrariamente, PONTES DE MIRANDA defendeu que a apelação no sistema do 

CPC/1939 ainda conservou bastante do novum iudicium.252 

Permitia-se recorrer total ou parcialmente da decisão, “presumindo-se total a 

impugnação quando o recorrente não especificar a parte de que recorre”, conforme era 

preconizado pelo seu art. 811.253 

                                                           
AMERICANO, Jorge. Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1980, 

v. IVº, p. 7-8. 
246  Destaque-se, com Buzaid, que o agravo de petição poderia ser dividido em quatro distintos recursos, diante 

de suas quatro bastante diferentes hipóteses de cabimento, que coexistiam autonomamente, com identidade 

unicamente de denominação, cf. BUZAID, Alfredo. Agravo de petição no sistema do Código de Processo 

Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1956, p. 9. 
247  Destacava-se a inexistência de sistematização lógica e unitária das decisões agraváveis de instrumento, cf. 

BUZAID, Alfredo. Agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil, cit., p. 77. 
248  MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Recursos cíveis. Revista de direito processual civil. São Paulo: 

Saraiva, 1966, 5º volume, p. 145-146. BUZAID, Alfredo. Ensaio para uma revisão do sistema de recursos 

no Código de Processo Civil, cit., p. 108. 
249  Após destacar que a função da apelação “já não é a que lhe incumbia no sistema do código filipino, de 

permitir a reprodução ex novo do juízo, mas, apenas, a de facultar uma nova apreciação dos elementos de 

cognição acumulados na primeira instância”, conclui Machado Guimarães: “Orientou-se o legislador 

brasileiro decisiva e corajosamente no sentido do modêlo austríaco, afastando-se da concepção ampla do 

tipo italiano, que era, como vimos, a do velho direito português” (MACHADO GUIMARÃES, Luiz. Efeito 

devolutivo da apelação, cit., p. 224).  
250  Cf. MARTINS, Pedro Batista. Recursos e processos de competência originária dos tribunais. Rio de 

Janeiro: Forense, 1957, p. 211-217. 
251  Assim: MONTEIRO, João. Teoria do processo civil, II, cit., p. 710-712. MACHADO GUIMARÃES, Luiz. 

Efeito devolutivo da apelação, cit., p. 224-225. VIDIGAL, Luís Eulálio de Bueno. Execução de sentença 

na pendência de recursos de revista e extraordinário. Direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1965, p. 

214-215. AMERICANO, Jorge. Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil, IVº, cit., p. 25-27. 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Sobre os limites objetivos da apelação civil. São Paulo, 1986, p. 21.  
252  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., VII, p. 

184. 
253  A possibilidade de delimitação era interpretada de modo bastante restritivo: AMERICANO, Jorge. 

Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil, IVº, cit., p. 9. 
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O efeito devolutivo no CPC/1939 passa a ser modelado do modo como é conhecido 

atualmente, embora tenha existido polêmica acerca da possibilidade da reformatio in 

peius.254 O art. 824 do Código de 1939 dispunha que a apelação devolveria à instância 

superior o conhecimento integral das questões suscitadas e discutidas na ação, ressalvada a 

impugnação parcial da sentença.255 Aí, pertinente o alerta: “a devolução não é do pleno 

conhecimento da causa, mas das mesmas questões já suscitadas, isto é, não se permitem, no 

juízo de apelação, novas questões, ainda que pertinentes à causa”.256 À exceção, seria 

possível trazer novas questões fáticas, que apenas poderiam ser propostas quando a parte 

provasse que deixou de trazê-las antes por motivo de força maior (art. 824, § 1º, do 

CPC/1939).257 

 

7.4. Código de Processo Civil de 1973 

O projeto do Código de Processo Civil foi desenhado por ALFREDO BUZAID, ilustre 

discípulo de LIEBMAN, e é largamente reconhecido como uma lei bastante técnica. O 

Professor da Universidade de São Paulo, procurado pelo Ministro da Justiça para uma 

reforma do CPC/1939, optou por entregar um novo Código, com larga Exposição de 

Motivos, em que justifica que buscou evitar “o grande mal das reformas”, que transformam 

o Código em mosaico, “com coloridos diversos que traduzem as mais variadas direções”.258 

                                                           
254  LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 339-340. Conclui que “a quase 

totalidade dos processualistas já sustentava que a proibição da reformatio in peius se achava consagrada no 

revogado Código de Processo Civil, em que passasse à formulação ambígua de seu texto” (p. 340). 
255  Percebendo a diversidade de regimes, PEDRO BATISTA MARTINS, comentando o Código de Processo Civil 

de 1939, anotou que, por aquele diploma, o sistema recursal brasileiro, afinado ao italiano, destinaria o 

recurso de apelação “apenas para corrigir erros ou omissões eventuais do primeiro juiz, não servindo, 

entretanto, ao contrário do que pretendia Redenti, para corrigir erros eventuais de conduta processual das 

partes” (MARTINS, Pedro Batista. Recursos e processos da competência originária dos tribunais. Rio de 

Janeiro: 1957, p. 195). 
256  MACHADO GUIMARÃES, Luiz. Efeito devolutivo da apelação, cit., p. 225. Na conclusão de seu 

importante estudo, o processualista fluminense destaca o que foi, em sua opinião, a maior razão da guinada 

do efeito devolutivo no direito brasileiro, contrariando o que se previa no direito alemão e italiano da época: 

“Em virtude da escassez das vias de comunicação em nosso país e do fato de serem muitas vezes as 

comarcas muito afastadas da sede do tribunal de recurso, a possibilidade de produção de novas provas em 

apelação acarretaria delongas e despesas verdadeiramente insuportáveis” (p. 226). Além dessa razão, 

destaca também como justificativas para a mudança o fato de que, na prática, o uso do rito sumaríssimo já 

encaminhava a apelação para uma simples revisão, bem como o reforço do princípio da eventualidade e da 

preclusão processual e do princípio da imediação do juiz às provas.  
257  Isso fez parte da doutrina defender que seria possível, nessa hipótese, a reformatio in pejus, cf. BUZAID, 

Alfredo. Agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil, cit., p. 76. 
258  COSTA, Moacyr Lobo da. Breve notícia histórica do direito processual civil brasileiro e de sua literatura, 

cit., p. 112. Sobre a elaboração do Código, conferir: BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de 

Processo Civil. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. 1, p. 1-4.  
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O Anteprojeto por ele elaborado foi submetido a uma comissão especial de processualistas, 

composta por LUIZ MACHADO GUIMARÃES, GUILHERME ESTELLITA e JOSÉ FREDERICO 

MARQUES.259 

O Código de Processo Civil de 1973 é reconhecido por seu apuro técnico, mas 

criticado por seu excessivo conceitualismo.260 Com o transcorrer do tempo, não são poucas 

as reformas empreendidas na lei processual, que atingiram desde questões pontuais de menor 

relevância quanto temas que abalaram a própria sistematização do Código, tornando-o 

irreconhecível em relação à sua versão original – e não é pra menos: afinal, o CPC/1973 foi 

recepcionado pela Constituição de 1988 e passou a permitir, de maneira generalizada, a 

antecipação da tutela –, o que fez a doutrina reputá-lo uma “colcha de retalhos” ou um 

“Frankenstein”. 

No Código de Processo Civil de 1973, os recursos previstos eram a apelação, o 

agravo (que se subdividia em várias espécies: de instrumento, retido, interno, regimental, 

etc.), embargos de declaração, embargos infringentes, recurso ordinário, recurso 

extraordinário e embargos de divergência. O CPC de 1973 foi objeto de várias modificações, 

especialmente no regime do agravo,261 e, a partir de 1988, com a criação do Superior 

Tribunal de Justiça, foi previsto o recurso especial, criando a hoje tão famosa dualidade de 

recursos excepcionais.  

Deixou-se de prever expressamente a fungibilidade recursal, porém a doutrina e a 

jurisprudência consolidaram-se no sentido de que a regra continuava no sistema 

processual.262 

As críticas à excessiva quantidade de recursos no sistema processual brasileiro 

alcançaram quase que um consenso; ao que se soma, impressionantemente, sucedâneos 

recursais e meios autônomos de impugnação de decisões.263 Aponta-se alguma frustração 

                                                           
259  “Ocorrendo o óbito do Prof. Machado Guimarães, em 1971, a comissão continuou apenas com os dois 

sobreviventes, não preenchida a terceira vaga, embora assessorada extra-oficialmente pelo Prof. José Carlos 

Barbosa Moreira” (LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 70).   
260  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Os novos rumos do processo civil brasileiro. Temas de direito 

processual (Sexta Série). São Paulo: Saraiva, 1997, p. 65. 
261  Sobre a evolução legislativa do agravo de instrumento e do agravo retido, conferir: SANTOS, Ernane 

Fidélis dos. Evolução legislativa do sistema recursal de primeiro grau no Código de Processo Civil 

brasileiro. Meios de impugnação ao julgado civil – Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. 

Adroaldo Furtado Fabrício (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 218-222. 
262  SANSEVERINO, Milton. Fungibilidade dos recursos. Revista de Processo. São Paulo: RT, n. 25, 1982, p. 

181-183. 
263  TESHEINER, José Maria Rosa. Em tempo de reformas – o reexame das decisões judiciais. Meios de 

impugnação ao julgado civil – Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. Adroaldo Furtado 

Fabrício (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 384. Note-se, no entanto, que não era esse o desígnio 
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com a legislação, que se criticava por não ter eliminado os embargos infringentes e por não 

chegar ao nível de leis estrangeiras paralelas, de modo que teria ela ficado no meio do 

caminho, vertida pelo peso da tradição.264-265 

No CPC/1973 o efeito devolutivo recebia uma regulação muito similar à que se vê 

atualmente; na verdade, praticamente idêntica. Foi sob a vigência deste Código que surgiram 

as importantes densificações do efeito devolutivo, que se encontram bastante divulgadas 

atualmente, notadamente as ideias defendidas por BARBOSA MOREIRA, nos seus 

Comentários ao Código de Processo Civil,266 e a tese acerca do efeito translativo defendida 

por NELSON NERY JÚNIOR.267 

Assim, quanto ao objeto do recurso e o efeito devolutivo no CPC/1973, embora ele 

já se encontre nos estudos da história do processo, há total pertinência entre o que se vê nele 

e a dogmática atual. 

A lei manteve a expressa permissão de recurso parcial (art. 505 do CPC/1973), 

embora tenha excluído a previsão, antes expressa no fim do art. 811 do CPC/1939, de que 

se presumia total a impugnação quando não houvesse sido especificadamente parcial.268 

                                                           
original. Para um panorama dos recursos no anteprojeto: ESTELLITA, Guilherme. O anteprojeto de Código 

de Processo Civil. Revista de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1967, 6º volume, p. 235-238. De 

todo modo, o sistema recebeu também elogios: ARRUDA ALVIM, Teresa. Teoria geral dos recursos. 

Revista de Processo. São Paulo: RT, n. 58, 1990, p. 152. 
264  LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 77. Do mesmo modo, apontando a 

sua excessiva complexidade e falta de preocupação com a efetividade: SÁ, Djanira Maria Radamés de. A 

atividade recursal civil na reforma do poder judiciário. São Paulo: Pillares, 2006, p. 61. De modo geral, 

criticando a excessiva burocracia do Código e a falta de preocupação com justiça socia: VALLADÃO, 

Haroldo. História do direito, especialmente do direito brasileiro, cit., p. 241-242. 
265  Interessante a análise crítica, em 2001, sobre o Código: “Em resumo, salvo uma radical virada de mesa, o 

que não nos parece ter a menor chance de ocorrer pelo menos a médio prazo, o máximo que se pode esperar 

é a restrição ao cabimento dos embargos infringentes, ou quem sabe até mesmo a sua supressão, e a 

imposição do agravo retido ao comum das decisões interlocutórias, reservando-se o de instrumento para 

aqueles com potencial para causar dano imediato e de difícil reparação, como as que concedem ou negam 

liminares” (FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: 

RT, 2001, v. 7, p. 27). Vale consultar também, sobre diversos problemas que o Código de 1973 apresentou, 

inclusive em algumas de suas reformas: CARMONA, Carlos Alberto. O sistema recursal brasileiro: breve 

análise crítica. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim; Nelson 

Nery Jr.; Teresa Arruda Alvim (coord.). São Paulo: RT, 2000, p. 37-51. 
266  cit. (16ª ed, a mais recente, de 2011, 1ª ed. de 1974), p. 260-261, 267-269 e 429-447. Mencione-se também 

a tese, que surgira poucos anos antes: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O juízo de admissibilidade no 

sistema de recursos civis. Rio de Janeiro: Borsói, 1968. 
267  NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6ª ed (1ª edição de 1990). São Paulo: RT, 2004, p. 428-433 

e 482-488. 
268  Cf. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 352. Entendia 

ser aplicável ao Código de 1973: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código 

de Processo Civil, VII, p. 94. O jurista alagoano, no entanto, se contradiz na p. 171 da mesma obra. 
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Continuou a vedação ao benefício comum.269 O Código continuou regulando o efeito 

devolutivo ao tratar da apelação. Lia-se no art. 515 do Código de 1973: 

 Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria 

impugnada. 

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas 

as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não 

as tenha julgado por inteiro. 

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz 

acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento 

dos demais. 

 

Manteve-se a regra de que a inovação no recurso era medida excepcional, pois 

apenas poderia ser feita quando justificada a sua não arguição prévia (art. 517). 

Foi, ainda, durante a vigência do CPC/1973, mediante a reforma instituída pela Lei 

10.352/2001, que se passou a permitir que, uma vez extinto o processo sem resolução do 

mérito, fosse o mérito diretamente julgado pelo Tribunal, nos termos do art. 515, § 3º, do 

Código. 

O objeto do recurso passa a ser tratado, ainda que a partir do efeito devolutivo, nas 

reformas processuais efetivadas. Passa a se ver um maior debate doutrinário acerca do efeito 

devolutivo, que é bastante desenvolvido, assim como são desenvolvidas as noções de 

extensão e de profundidade de devolução, e o conceito de efeito translativo. A questão da 

profundidade do efeito devolutivo, em contraposição ao efeito translativo, percorreu a 

vigência do Código, tendo sido analisada pela doutrina e servido de rationale para a tomada 

de várias decisões pelos tribunais. 

De todo modo, a doutrina majoritária entendia que o sistema recursal era o da 

revisio prioris instantiae.270 No entanto, PONTES DE MIRANDA afirmava que a apelação 

conservava muito do novum iudicium,271 assim como, em menor proporção, JOSÉ ROGÉRIO 

                                                           
269  Em sentido contrário, bem minoritariamente, entendia-se que a possibilidade de pedir exame de agravo 

retido em contrarrazões de apelação (previsão do art. 523, § 1º, do CPC/1973): ARRUDA ALVIM, José 

Manoel. Anotações sobre a teoria geral dos recursos. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis de 

acordo com a Lei 9.756/98. Teresa Arruda Alvim e Nelson Nery Jr. (coord.). São Paulo: RT, 1999, p. 63. 
270  “Já o trabalho dos julgadores dos recursos – abstraída, neste passo, a competência originária dos Tribunais, 

entre nós quantitativamente inexpressiva, aliás – pela própria natureza da função, constitui-se na revisão do 

trabalho dos juízes de primeiro grau, ou seja, rever a sentença, tendo em vista a matéria de fato e de direito 

constante do processo, à luz e nos limites do recurso, do que tenha sido objeto específico da devolução e 

considerados os argumentos e questões constantes da respectiva resposta” (ARRUDA ALVIM, José 

Manoel. Anotações sobre a teoria geral dos recursos, cit., p. 93). 
271  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, VII, cit., p. 

150. 
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CRUZ E TUCCI destacou que a possibilidade de julgamento direto de mérito estabeleceu 

hipótese de novum iudicium.272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
272  TUCCI, José Rogério Cruz e. Lineamentos da nova reforma do CPC. 2ª ed. São Paulo: RT, 2002, p. 99. 
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OBJETO DA RELAÇÃO RECURSAL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

 

1. Disciplina da causa de pedir e do pedido recursal no CPC/2015 

Na exposição de motivos do anteprojeto de novo Código de Processo Civil, 

destacou-se o que teria sido “uma das linhas principais de trabalho: resolver problemas”. 

Também nesse relevante documento, foi reconhecida a importância de lidar, 

particularmente, com as várias dificuldades relacionadas ao sistema recursal. Lê-se na 

exposição de motivos: 

Assim, e por isso, um dos métodos de trabalho da Comissão foi o de 

resolver problemas, sobre cuja existência há praticamente unanimidade na 

comunidade jurídica. Isso ocorreu, por exemplo, no que diz respeito à 

complexidade do sistema recursal existente na lei revogada. Se o sistema 

recursal, que havia no Código revogado em sua versão originária, era 

consideravelmente mais simples que o anterior, depois das sucessivas 

reformas pontuais que ocorreram, se tornou, inegavelmente, muito mais 

complexo.  

 

Nesta mesma ordem de ideias, consignou-se ser um dos objetivos principais do 

Código, então em gestação, o de “simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a 

complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o recursal”. 

Com efeito, os recursos já haviam sido o enfoque da alteração do Código de 1939 

para o de 1973, e é inegável que ganham também uma posição importante na virada deste 

último para o Código de 2015.1 Conquanto o protagonismo concedido aos recursos nas 

mudanças nas leis processuais e, propriamente, de leis processuais, parece que nada é capaz 

                                                           
1   Sobre isso, vale a interessante passagem: “Na época em que entrou em vigor o Código de Processo Civil 

de 1973, o sistema de recursos por ele instituído foi considerado um dos seus aspectos positivos, pela 

sensível simplificação que representou em relação ao regime anterior. Basta dizer que na vigência do 

Código de 39 havia nada menos que três recursos diferentes contra as decisões interlocutórias (o agravo de 

instrumento, o agravo no auto do processo e a carta testemunhável), cuja admissibilidade variava por 

critérios bastante casuísticos, bem como dois recursos diferentes contra a sentença de primeiro grau (a 

apelação e o agravo de petição). Não obstante esse avanço, decorridas quatro décadas de vigência do Código 

de 1973 e após incontáveis alterações, o seu sistema de recursos é apontados por muitos como o grande 

responsável pela crise da Justiça brasileira, conforme se manifestou a Comissão de Constituição e Justiça 

do Senado Federal, ao analisar a Proposta de Emenda à Constituição que deu origem à Emenda 

Constitucional 45/2004” (GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 

v. III, p. 1).  
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de garantir uma solução:2 a própria repetição da história, com constantes alterações no 

sistema recursal, revela que as tantas alterações legais ainda não foram capazes de eliminar 

as dificuldades pertinentes ao regramento dos recursos.3 

Esse enfoque é natural: como sempre que se trata do desempenho insatisfatório do 

Judiciário, e em especial de sua morosidade, emerge o tema dos recursos,4 é natural que o 

tema seja alvo de tantas reformas, reputado que é uma das causas principais de toda a 

problemática.5 Isso é corroborado pelo fato de que a primeira lei a alterar o CPC/2015, a Lei 

13.256/2016, teve como objeto especialmente os recursos especial e extraordinário; ou seja: 

de novo, o direito recursal.6 

Pois bem.  

Apesar da anunciada ênfase na esfera recursal, as alterações realizadas no 

CPC/2015 foram menos profundas do que pode, a princípio, pensar o intérprete ao analisar 

a exposição de motivos. Quanto aos recursos cabíveis, basicamente houve a extinção dos 

embargos infringentes – que foram substituídos por uma técnica procedimental de ampliação 

                                                           
2  Há quem pense serem os próprios recursos fruto de um problema: “É verdade também que os recursos, 

sendo como são, a expressão da desconfiança com que o sistema político herdado da Revolução Francesa 

via a magistratura, representam um instrumento que exacerba o sentido burocrático da jurisdição, com a 

consequente perda de legitimidade da jurisdição de primeiro grau” (SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso 

de processo civil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 389). 
3  De modo agudamente crítico às reformas do CPC/1973: “Acredito que os usuários da função jurisdicional 

(não seus beneficiários, que têm lucrado com o caos) já nenhuma dúvida tenham de que reformar, deformar, 

reconformar o agravo leva a alguma coisa. Bem como o lugar nenhum leva o transitar a tutela jurídica deste 

para aquele momento do procedimento, ou carregar o céu processual com ameaça de mil raios mortais de 

multas, sanções, constrições e contorções imponíveis aos litigantes, sempre se preservando os magistrados 

em relação aos jurisdicionados para compensar sua antidemocrática subordinação aos tribunais” 

(CALMON DE PASSOS, José Joaquim. As razões da crise de nosso sistema recursal. Meios de 

impugnação ao julgado civil – Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. Adroaldo Furtado 

Fabrício (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 375). 
4  No ponto, interessante a observação referente a recente mudança de Código de Processo Civil em Portugal 

(2013), à qual se adere: “Esta concordância genérica com o sentido da reforma empreendida não implica 

qualquer ilusão quanto a um seu papel determinante na eficiência da Justiça, que depende 

incomensuravelmente mais da organização dos tribunais e do estatuto da magistratura do que das 

determinações da lei de processo” (FREITAS, José Lebre de. Sobre o novo código de processo civil (uma 

visão de fora). Revista da Ordem dos Advogados, 2013, p. 27). No mesmo sentido: LEONEL, Ricardo de 

Barros. Anotações sobre o sistema recursal no novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo 

Civil – Questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 344. 
5  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Reformas do CPC em matéria de recursos. Temas de direito 

processual (Oitava Série). São Paulo: Saraiva, 2004, p. 143. 
6  Já se tratou do tema: MACÊDO, Lucas Buril de. A análise dos recursos excepcionais pelos tribunais 

intermediários - O pernicioso art. 1.030 do CPC e sua inadequação técnica como fruto de uma compreensão 

equivocada do sistema de precedentes vinculantes. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 262, 2016, p. 

187-221. 
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do colegiado,7 aplicável à apelação, em que, havendo divergência, é necessária a 

participação de mais dois julgadores na votação8 –, a extinção do agravo retido, cabendo 

contra as interlocutórias não agraváveis o recurso de apelação (ou impugnação em 

contrarrazões),9 e a unificação do recurso contra decisão do relator, que passou a ser o agravo 

interno em qualquer hipótese.10 Mantém-se a ampla possibilidade de controle das decisões 

judiciais.11 

                                                           
7  Fazendo críticas à alteração: ARRUDA ALVIM, Teresa. Ampliar a colegialidade: valeu a pena? In: Nelson 

Nery Jr.; Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins, v. 13. São 

Paulo: RT, 2017, p. 525-538. COUY, Giselle Santos. Da extirpação dos embargos infringentes no novo 

Código de Processo Civil – um retrocesso ou avanço? In: Lucas Buril de Macêdo; Ravi Peixoto; Alexandre 

Freire (org.). Coleção novo CPC – Doutrina Selecionada, volume 6: Processo nos tribunais e meios de 

impugnação às decisões judiciais. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 55-78. DIAS, Francisco Barros. 

Técnica de julgamento: Criação do novo CPC (substitutivo dos embargos infringentes). In: Lucas Buril de 

Macêdo; Ravi Peixoto; Alexandre Freire (org.). Coleção novo CPC – Doutrina Selecionada, volume 6: 

Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 

79-90. Apontando a regra como um retrocesso: OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Apontamentos sobre o 

novíssimo sistema recursal. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 250, 2015, p. 266-267  
8  Sobre características de sua aplicação que a norma deixa em aberto: CÂMARA JR, José Maria. Técnica da 

colegialidade do art. 942 do CPC: extensão e profundidade da matéria submetida ao julgamento prolongado. 

In: Nelson Nery Jr.; Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins, 

v. 13. São Paulo: RT, 2017, p. 277-288. CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR, Fredie. Ampliação 

do colegiado em caso de divergência: algumas impressões iniciais sobre o art. 942 do CPC. In: Nelson Nery 

Jr.; Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins, v. 13. São 

Paulo: RT, 2017, p. 318-335. Ver também: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Parecer- CPC, art. 942 – 

ampliação do colegiado no julgamento não unânime da apelação – ausência de limite devolutivo – exame 

também da parte unânime. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 270, 2017, p. 239-247. KOZIKOSKI, 

Sandro Marcelo; PUBLIESE, William Soares. Considerações sobre a ampliação do quórum no julgamento 

da apelação. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 276, 2018, p. 237-261. CÂMARA, Alexandre Freitas. 

A ampliação do colegiado em julgamentos não unânimes. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 282, 

2018, p. 251-266. 
9  Sobre o tema: SICA, Heitor Vitor Mendonça. Recorribilidade das interlocutórias e sistema de preclusões 

no novo CPC – Primeiras impressões. O novo Código de Processo Civil – Questões controvertidas. São 

Paulo: Atlas, 2015, p. 189-230. O que criou, como bem se percebeu, hipótese de apelação subordinada em 

contrarrazões: CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR, Fredie. Apelação contra decisão interlocutória 

não agravável: a apelação do vencido e a apelação do subordinada do vencedor: duas novidades do 

CPC/2015. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 241, 2015, p. 231-242. 
10  Alteração avaliada positivamente pela doutrina: JOBIM, Marco Félix; CARVALHO, Fabrício de Farias. A 

disciplina dos agravos no novo Código de Processo Civil. In: Lucas Buril de Macêdo; Ravi Peixoto; 

Alexandre Freire (org.). Coleção novo CPC – Doutrina Selecionada, volume 6: Processo nos tribunais e 

meios de impugnação às decisões judiciais. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 905-908. Sobre o tema, 

conferir análise detida anteriormente realizada em: MACÊDO, Lucas Buril de. Agravo interno. Análise das 

modificações legais e de sua recepção no Superior Tribunal de Justiça. Revista de Processo, v. 269, p. 311, 

2017.  
11  “Vistas de forma macroscópica, as alterações propostas não podem ser criticadas sob o pretexto de 

limitarem recursos” (YARSHELL, Flávio Luiz. Brevíssimas reflexões sobre o sistema recursal no novo 

Código de Processo Civil. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 16, nº 41, Julho-Setembro/2015, p. 27). 

Porém, durante o trâmite legislativo do projeto de Código, não faltou quem desse voz à cultura de absoluta 

recorribilidade: PÁDUA, Átila de Andrade. Réquiem para a recorribilidade. Revista de Processo. São 

Paulo: RT, v. 238, 2014, p. 127-144. 
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Na parte geral dos recursos cíveis, a alteração mais significativa está ligada ao 

princípio da primazia do mérito,12 que é alicerce para várias regras, como a possibilidade de 

complementação de preparo insuficiente (art. 1.007) e a determinação ao relator de que, 

antes de inadmitir o recurso, permita à parte sanar o vício, se isso for possível (art. 932, 

parágrafo único).13 Embora existam alterações relevantes nos recursos em espécie, na 

regulação geral dos recursos cíveis não se vê grandes mudanças.14 

O mesmo pode se dizer quanto ao objeto dos recursos. 

A regra sobre devolução, no CPC/2015, continuou situada no regime da apelação 

civil, correspondente ao art. 1.013, caput e §§ 1º e 2º, que estabelecem: 

Art. 1.013.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria 

impugnada. 

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas 

as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido 

solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. 

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz 

acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento 

dos demais.  

 

Comparando-o com o Código de Processo Civil revogado, vê-se que quase todo o 

dispositivo normativo se mantém idêntico, com exceção da expressão final empregada no § 

1º do art. 1.013, que atém a devolução de questões: elas deverão ser analisadas “desde que 

relativas ao capítulo impugnado”. A redação legal enfatiza que o pedido recursal é um limite 

intransponível para o tribunal, mesmo quando o fundamento decisório acolhido para a 

reforma do capítulo impugnado for suficiente para a reforma de outros capítulos, estes não 

impugnados. Aliás, parece que a norma exige que a Corte se abstenha de decidir sobre 

                                                           
12  O que é a aplicação de uma tendência de instrumentalidade nos recursos. Sobre o tema, em geral, conferir: 

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. 
13  Sobre o tema, vale conferir, com muito proveito: JORGE, Flávio Cheim; SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A 

sanabilidade dos requisitos de admissibilidade dos recursos: notas sobre o art. 932, parágrafo único, do 

CPC/15. In: Lucas Buril de Macêdo; Ravi Peixoto; Alexandre Freire (org.). Coleção novo CPC – Doutrina 

Selecionada, volume 6: Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. 2ª ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p. 615-643. 
14  Note-se que essas alterações dão-se na parte geral dos recursos, são mudanças de direito processual civil, 

que não se confundem com mudanças de ciência processual, ou de teoria geral dos recursos, como as 

credita, por exemplo PEIXOTO, Marco Aurélio Ventura. Recursos contra decisões de primeira instância 

no novo CPC brasileiro. Processo civil comparado – Análise entre Brasil e Portugal. João Calvas da Silva, 

Leonardo Carneiro da Cunha, Maria José Capelo. Osvir Guimarães Thomaz (org.). Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 141. 
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capítulos não impugnados, ainda que a matéria que fundamente a reforma ou anulação seja 

de ordem pública e que, do ponto de vista lógico, exigisse a alteração de todos os capítulos 

da decisão, e não apenas daquele que foi impugnado. 

No mais, a redação do Código de Processo Civil acolhe a velha noção de efeito 

devolutivo: embora continue encampando a fórmula tantum devolutum quantum appellatum, 

a devolução é irrestrita, como se percebe a partir da leitura do § 2º do art. 1.013. A norma 

preconiza que é permitida, na revisão da decisão, a análise de quaisquer fundamentos 

previamente postos no processo. 

Portanto, e apesar do que adverte a exposição de motivos, as alterações na regulação 

geral dos recursos cíveis foram mínimas. Na regulação do objeto do juízo recursal e do efeito 

devolutivo, é possível defender que não existem alterações; ou, dependendo da forma como 

se interpretava a profundidade do efeito devolutivo, que houve uma única mudança, embora 

importante, limitando o efeito devolutivo. Realmente, a posição acerca da existência de uma 

verdadeira alteração depende da tomada de posição quanto a uma premissa importante: 

definir se se admitia, no CPC/1973, a partir da profundidade do efeito devolutivo ou do efeito 

translativo, que o juízo recursal ingressasse em capítulo da decisão não recorrido para alterá-

lo com base em matéria de ordem pública. De acordo com o entendimento de que seria 

permitido ou não ao tribunal revisar o capítulo não impugnado, pode-se dizer que se manteve 

o mesmo sistema – caso a leitura do sistema anterior fosse pela negativa dessa possibilidade 

– ou que houve uma relevante modificação – caso se tivesse como lícito ao tribunal adentrar 

em capítulos não impugnados com base em matéria de ordem pública. 

Afora essa, não há nenhuma regra geral sobre a causa de pedir recursal ou sobre o 

pedido recursal. 

Cumpre, agora, investigar como a doutrina que analisa o CPC/2015 vem tratando 

do tema. 

 

2. Doutrina brasileira sobre causa de pedir e pedido recursal no CPC/2015 

2.1. Objeto do juízo recursal na doutrina 

A doutrina praticamente não trata o tema do objeto do recurso ou do juízo recursal. 

Sobre a matéria, são escassas as abordagens.  
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Muito embora relativa ao CPC/1973, vale, sobre o tema, trazer a breve lição de 

BARBOSA MOREIRA, ainda pertinente, pois bem representa o que se entende sobre o objeto 

do juízo recursal:15 

Objeto do juízo de mérito é o próprio conteúdo da impugnação à decisão 

recorrida. Quando nela se denuncia vício de juízo (error in iudicando, 

resultante da má apreciação da questão de direito, ou da questão de fato, 

ou de ambas), pedindo-se em consequência a reforma da decisão, 

acoimada de injusta, o objeto do juízo de mérito, no recurso, identifica-se 

(ao menos qualitativamente) com o objeto da atividade cognitiva no grau 

inferior de jurisdição, com a matéria neste julgada. Quando se denuncia 

vício de atividade (error in procedendo), e por isso se pleiteia a 

invalidação da decisão, averbada de ilegal, o objeto do juízo de mérito, no 

recurso, é o julgamento mesmo proferido no grau inferior. Ao examinar o 

mérito do recurso, verifica o órgão ad quem se a impugnação é ou não 

fundada (procedente) e, portanto, se lhe deve ou não dar provimento, para 

reformar ou anular, conforme o caso, a decisão recorrida 

 

No mesmo sentido, ARAKEN DE ASSIS entende que é objeto do juízo de mérito “o 

conteúdo mesmo da pretensão recursal”. O processualista percebeu que o mérito do recurso, 

entendido como o conteúdo da petição do recurso interposta, distingue-se do mérito da causa 

– embora seja certo que, ao tratar do objeto do processo, ele não possa ser mais vasto do que 

este.16 

Apesar das referidas exceções na doutrina, as considerações sobre o objeto do 

recurso geralmente são feitas sob a rubrica do efeito devolutivo. Realmente, esse tema é 

abordado a partir da perspectiva da devolução. Logo, define-se o que será efetivamente 

julgado no recurso através da devolução ensejada por cada recurso. Portanto, conforme o 

pensamento da doutrina, o mérito ou objeto do recurso “corresponde rigorosamente ao objeto 

da devolução”.17 

                                                           
15  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012, v. V, p. 267-268. 
16  ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 9ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 163-164. No mesmo sentido: 

GRINOVER, Ada Pellegrini; BRAGA, João Ferreira. Um estudo de teoria geral do processo: 

admissibilidade e mérito no julgamento dos recursos. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 227, 2014, p. 

173. DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil, v. 3, cit., p. 

134. Isso não significa que o objeto litigioso do recurso não possa ser mais vasto que o objeto litigioso do 

processo, pois aquele, além de versar sobre este, pode tratar das questões de admissibilidade do processo 

em seu mérito. Sobre esse ponto, conferir, por todos: MOREIRA, José Carlos. O juízo de admissibilidade 

no sistema de recursos civis. Rio de Janeiro: Borsói, 1968, p. 44-46. 
17  JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 7ª ed. São Paulo: RT, 2015, p. 348. 
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Nesse ponto, é perceptível a fidelidade da abordagem doutrinária à preferência 

legal, que, como se viu, escolheu o efeito devolutivo como critério de definição do objeto de 

decisão do recurso – e não a causa de pedir ou o pedido recursal. Desse modo, é comum à 

doutrina afirmar, ainda que de modo implícito, que o objeto do juízo recursal é aquele 

determinado pelo efeito devolutivo do recurso. Isso implica que, normalmente, a abordagem 

do pedido e da causa de pedir recursal é bastante sintética e se resume a alguns apontamentos 

genéricos. 

Pode-se afirmar, de modo categórico, que a doutrina, de maneira fiel à disposição 

legal, enfoca o objeto dos recursos cíveis quase que exclusivamente através da abordagem 

do efeito devolutivo, deixando em segundo plano a análise do pedido e da causa de pedir do 

recurso. 

Levando isso em consideração, será feita uma abordagem do efeito devolutivo para 

que, em seguida, seja possível tratar da causa de pedir e do pedido do recurso, como 

elementos que compõem o objeto do recurso e do juízo recursal. 

 

2.2. Efeito devolutivo (e translativo) na doutrina sobre o CPC/2015  

2.2.1. Considerações gerais sobre o efeito devolutivo  

O Código de Processo Civil não inovou na abordagem do efeito devolutivo. Por 

isso, as mesmas descrições antes utilizadas para este efeito recursal são repetidas ao se tratar 

do novo material normativo. Isso é natural: como se viu, pouquíssimo houve de mudança 

legal no ponto. 

Consequentemente, a doutrina continua a perspectivar o efeito devolutivo como 

aquele que enseja a entrega da matéria analisada pelo juízo a quo à decisão do juízo ad quem. 

Trata-se, em costumeira definição, do efeito recursal responsável por transportar a questão 

objeto de decisão para o órgão judicial hierarquicamente superior. Ou, ainda, afirma-se que 

ocasiona a renovação ou restauração do dever de prestação jurisdicional, desta vez pelo 

órgão julgador competente para o reexame. 

Desse modo, do ponto de vista conceitual, o advento do CPC/2015 não provocou 

qualquer alteração na percepção do efeito devolutivo.18 

                                                           
18  Há quem entenda, sem razão, que houve ampliação do efeito devolutivo da apelação, diante do cabimento 

– esse sim, ampliado – da apelação para impugnar decisões interlocutórias não agraváveis: PANTOJA, 
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Há, apenas, uma exceção, que já foi destacada e cabe, agora, um exame mais detido, 

à luz da doutrina. O texto normativo do § 1º do art. 1.013 destaca que o tribunal apenas deve 

ingressar no capítulo impugnado, embora tenha liberdade de avaliar todas as questões a ele 

pertinentes, mesmo aquelas que não foram solucionadas na decisão impugnada. Pergunta-

se: a esta alteração redacional corresponde alguma efetiva mudança normativa? 

Imagine-se um caso em que, deduzidos pedidos de indenização por danos materiais 

emergentes e por lucros cessantes, sendo ambos julgados procedentes, o réu interpõe apelo 

para impugnar apenas os lucros cessantes. A questão é: prescritos os danos materiais, o 

tribunal poderá ingressar no capítulo não impugnado? E se o tribunal, ao adentrar nas 

questões relativas aos lucros cessantes, percebe se tratar o réu de parte ilegítima para 

responder pelo dano, deve reformar apenas os lucros cessantes ou pode ingressar também 

nos danos materiais emergentes, já que se trata de matéria de ordem pública? E se, em vez 

de ilegitimidade, o colegiado verifica que já há coisa julgada a beneficiar o réu, poderia 

reformar ambos os capítulos? 

Por um lado, parcela da doutrina entende que a atuação da profundidade do efeito 

devolutivo ou do efeito translativo levaria à possibilidade de alterar o capítulo não 

impugnado quando existirem razões de ordem pública para isso.19 Apesar de a parcela da 

decisão não ter sido recorrida, as questões de ordem pública analisadas pelo tribunal 

arrastariam toda a decisão à reforma, como mecanismo de proteção da segurança jurídica e 

da eficiência dos julgamentos. Assim, o efeito translativo ou a profundidade do efeito 

devolutivo acabaria por permitir – mais ainda, exigir – que o tribunal, ao examinar questão 

de ordem pública aplicável a capítulo não impugnado, anule ou reforme o capítulo que não 

foi objeto de impugnação.20 

                                                           
Fernanda Medina. Reflexões iniciais sobre os possíveis formatos da apelação no projeto do novo Código 

de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 216, 2013, p. 326-328. 
19  Acertadamente, apontando a irrelevância de definir se a causa dogmática é a “profundidade do efeito 

devolutivo” ou o “efeito translativo”: ELIAS, Carlos Eduardo Stefen. Apelação – Os limites objetivos do 

efeito devolutivo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 77. 
20  Assim: NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos, cit., p. 184. BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo 

da apelação. São Paulo: RT, 2007, p. 112-114. ARRUDA ALVIM, Teresa. Nulidades do processo e da 

sentença. 7ª ed. São Paulo: RT, 2014, p. 247. JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 7ª 

ed. São Paulo: RT, 2015, p. 315. DUARTE, Zulmar. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015, 

cit., p. 1060-1061. PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Os recursos e as matérias de ordem pública. 

Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. 

Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim (coord.). São Paulo: RT, 2003, v. 6, p. 121-133. USTÁRROZ, 

Daniel; PORTO, Sergio Gilberto. Manual dos recursos cíveis. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2017, p. 76. MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2ª ed. São Paulo: RT, 2016, 

p. 1327-1328. 
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Por outro lado, há parcela que defende que a profundidade do efeito devolutivo (ou 

o efeito translativo) opera nos estritos limites da devolução em sentido horizontal, não sendo 

viável o ingresso nas questões principais não recorridas. Esse entendimento guarda 

confluência com a ideia de que a não impugnação enseja o trânsito em julgado dos capítulos 

não impugnados, que apenas poderiam ser impugnados por meio de ação rescisória. Logo, 

não havendo recurso contra certa parcela da decisão, ela não pode ser alterada, mesmo se se 

reconhecer, na decisão do recurso, a existência de questão de ordem pública que, em tese, 

seria apta a determinar a solução dos capítulos não impugnados noutro sentido. Isso significa 

que a profundidade do efeito devolutivo, ainda que traga à consideração relevante questão 

de ordem pública, não tem aptidão para sobrepujar o capítulo impugnado, limitando-se a 

atuação do tribunal apenas a este. Mais diretamente: a não impugnação de um capítulo 

importa o seu trânsito em julgado, que impede a alteração do que não foi recorrido.21 

Esta última interpretação é a mais adequada, tanto por ser mais condizente com a 

redação legal, agora ainda mais explícita neste sentido, quanto por harmonizar com o trânsito 

em julgado parcial, que recebeu maior prestígio no CPC/2015.22 

 

2.2.2. Segue: o efeito translativo (crítica) 

É interessante notar que, na abordagem do efeito devolutivo, é comum a doutrina 

vinculá-lo ao princípio dispositivo, sob a justificativa de que a tutela de direitos mediante 

recursos apenas ocorre com a interposição do remédio voluntário recursal. Assim, conforme 

essa linha de pensamento, a devolução seria um aspecto essencial da manifestação de 

                                                           
21  Nesse sentido: ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 9ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 531-532. ARRUDA 

ALVIM, Eduardo; ARRUDA ALVIM, Angélica; FERREIRA, Eduardo Aranha. Os efeitos devolutivo e 

translativo da apelação no CPC/2015. In: Nelson Nery Jr.; Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos 

polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins, v. 13. São Paulo: RT, 2017, p. 147-149. WAMBIER, Luiz 

Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil, cit., v. 2, p. 491-493. DIDIER JR, 

Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil, cit., v. 3, p. 145-146. GRECO, 

Leonardo. Instituições de processo civil, cit., v. III, p. 54-55 e 102-103. JORGE, Flávio Cheim. Teoria 

geral dos recursos cíveis, cit., p. 350-352. Embora sem deixar claro, parece optar por essa posição: 

BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, 

v. XX, p. 109. RUDINIKI NETO, Rogério. O efeito devolutivo do recurso de apelação no CPC/2015. In: 

Lucas Buril de Macêdo; Ravi Peixoto; Alexandre Freire (org.). Coleção novo CPC – Doutrina Selecionada, 

volume 6: Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2016, p. 839.  
22  Destacando a opção legal: TALAMINI, Eduardo; WLADECK, Felipe Scripes. Comentários ao art. 994. 

Comentários ao Código de Processo Civil. Cassio Scarpinella Bueno (coord.). São Paulo: Saraiva, 2017, 

p. 275. Igualmente: FERREIRA, William Santos. Comentários ao art. 1.013. Comentários ao Código de 

Processo Civil. Cassio Scarpinella Bueno (coord.). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 442. 
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vontade da parte, entregando a julgamento o que a parte dispusesse em seu recurso para 

tanto.23 

O desenvolvimento dessa concepção se deu na famosa tese de NELSON NERY JR., 

que, ao forjar a ideia de efeito translativo como o que possibilita ao órgão judicial 

responsável por decidir o recurso adentrar nas questões de ordem pública, vinculou o efeito 

devolutivo ao princípio dispositivo e o efeito translativo ao princípio inquisitivo, tornando a 

contraposição mais nítida. Na sua construção, o efeito devolutivo seguiria exclusivamente o 

velho brocardo tantum devolutum quantum appellatum, na medida em que apenas os 

capítulos impugnados poderiam ser revisados, e, portanto, seria um baluarte do respeito à 

vontade do recorrente, que renovaria o direito de ação para que a decisão do tribunal pudesse 

ser prolatada – necessariamente nos limites impostos pela vontade expressa na 

impugnação.24 

Por sua vez, ainda na linha de ideia de NERY, o efeito translativo seria o conceito 

representativo do princípio inquisitivo jurisdicional, e, consequentemente, atuaria de modo 

independente à vontade manifestada pela parte: as questões de ordem pública seriam objeto 

de cognição pelo órgão ad quem independentemente de o recorrente tê-las suscitado ou não. 

O jurista paulista deixa suas ideias claras na seguinte passagem:25 

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício 

as questões de ordem pública não arguidas pelas partes não se insere no 

conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela 

                                                           
23  Assim, exemplificativamente: ARRUDA ALVIM, Eduardo; ARRUDA ALVIM, Angélica; FERREIRA, 

Eduardo Aranha. Os efeitos devolutivo e translativo da apelação no CPC/2015. In: Nelson Nery Jr.; Teresa 

Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins, v. 13. São Paulo: RT, 

2017, p. 137. ARRUDA ALVIM, Teresa. Nulidades do processo e da sentença, cit., p. 247. RUDINIKI 

NETO, Rogério. O efeito devolutivo do recurso de apelação no CPC/2015. In: Lucas Buril de Macêdo; 

Ravi Peixoto; Alexandre Freire (org.). Coleção novo CPC – Doutrina Selecionada, volume 6: Processo nos 

tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 829. 

OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lopes de. Apelação no direito processual civil. São Paulo: RT, 2009, p. 178. 

RODRIGUES NETTO, Nelson. Recursos no processo civil. São Paulo: Dialética, 2004, p. 47. MEDINA, 

José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno, cit., p. 1304. THAMAY, Rennan Faria Krüger; 

RODRIGUES, Rafael Ribeiro. O efeito translativo na barca de Caronte. Revista de Processo. São Paulo: 

RT, v. 255, 2016, p. 262-265. GRANADO, Daniel Willian. Recurso de apelação no novo Código de 

Processo Civil. São Paulo: RT, 2017, p. 169-174. USTÁRROZ, Daniel; PORTO, Sergio Gilberto. Manual 

dos recursos cíveis, cit., p. 88-89. ARAÚJO, Luciano Vianna. Apelação no Código de Processo Civil 2015. 

Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 261, 2016, p. 307. LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e processos 

nos tribunais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 168-169. 
24  “O efeito devolutivo do recurso tem sua gênese no princípio dispositivo, não podendo o órgão ad quem 

julgar além do que lhe foi pedido na esfera recursal. Aplica-se na instância recursal o CPC 128 e 460. Caso 

o órgão destinatário do recurso extrapole o pedido de nova decisão, constante das razões do recurso, estará 

julgando extra, ultra ou citra petita, conforme o grau e a qualidade do vício em que incorrer” (NERY JR, 

Nelson. Teoria geral dos recursos. 6ª ed. São Paulo: RT, 2004, p. 482).  
25  NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos, cit., p. 484. 
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atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio 

dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo 

porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do 

recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou 

interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-

razões do recurso. 

 

É com base nessa concepção que, atualmente, parcela significativa da doutrina 

perspectiva o efeito devolutivo como uma manifestação do princípio dispositivo na esfera 

recursal. Afirma-se, por exemplo, que o efeito devolutivo “se apresenta como uma 

decorrência natural da incidência do princípio dispositivo nos recursos”.26 

Há de se lembrar, porém, que as raízes históricas revelam de modo diverso o efeito 

devolutivo: como uma manifestação do poder imperial de decidir e, deste modo, tem raízes 

no princípio inquisitivo processual. Na verdade, a definição do efeito devolutivo deu-se de 

modo a justificar a atuação do julgador do recurso com base em fundamentos que não foram 

utilizados pelo recorrente. Na história dos recursos, percebeu-se que ou a matéria seria 

decidida porque houve efetiva impugnação, o que significa por provocação e vontade 

expressa da parte; ou, por outro lado, a matéria seria resolvida porque houve a sua devolução, 

a despeito de a parte não a ter impugnado, o que permite a conclusão: o efeito devolutivo 

surge imbrincado com o princípio inquisitivo. Não se afigura correto, portanto, vincular o 

efeito devolutivo em sua profundidade ao princípio dispositivo.27 

A partir dessa perspectiva, é possível identificar o erro que justifica a criação do 

efeito translativo. Houve um equívoco de leitura do efeito devolutivo, identificável a partir 

de sua noção histórica, que não tem relação com o princípio dispositivo. É de se notar que a 

própria legislação processual brasileira é também confusa, na medida em que não diferencia 

a matéria efetivamente impugnada da matéria devolvida.  

Outro ponto acerca da profundidade do efeito devolutivo e do efeito translativo: 

veem-se como um centro de divergências os limites do seu conteúdo; isto é, as ideias 

controvertem-se na análise de se o efeito devolutivo é o responsável por elevar toda a matéria 

para a tomada de decisão pelo tribunal, ou se a devolução da matéria de ordem pública ainda 

                                                           
26  JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis, cit., p. 347. Da mesma forma: APRIGLIANO, 

Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 183. ARRUDA ALVIM, 

Teresa. Nulidades do processo e da sentença, cit., p. 247. BUENO, Cassio Scarpinella. Efeitos dos recursos. 

Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim (coord.). São 

Paulo: RT, 2006, v. 10, p. 79. 
27  Nesse sentido: JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 7ª ed. São Paulo: RT, 2015, p. 342. 
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não analisada é transportada mediante a atuação do efeito translativo. Defende-se também a 

possibilidade de se analisarem até mesmo as questões de ordem pública que já foram objeto 

de decisão, independentemente de ter havido ou não sua impugnação anteriormente – o que 

significa dizer que elas não se sujeitariam à preclusão.28 Muito embora o debate seja 

interessante, ele não é novo, já habitando a teoria geral dos recursos desde a tese de NELSON 

NERY JR., de 1990. Além disso, ele não revela qualquer consequência prática: chame-se a 

resolução de questões de ordem pública pelo tribunal de atuação do efeito translativo ou de 

decorrência da profundidade do efeito devolutivo, o sistema recursal é o mesmo, muda-se 

apenas o termo de referência.29 

Enfim: conceitualmente não há nada de novo.30 

 

2.2.3. Os limites da devolução: os capítulos e as questões impugnadas 

O efeito devolutivo incide sobre o que foi impugnado. O que foi objeto de decisão, 

seja referente ao mérito ou à admissibilidade do processo, pode ser impugnado e, assim, 

devolvido ao juízo ad quem.31 Assim é que se fala que a “apelação devolverá ao tribunal o 

conhecimento da matéria impugnada” (art. 1.013 do CPC, caput). Trata-se da extensão do 

efeito devolutivo ou dos seus limites horizontais.32  

Essa parcela da impugnação pode ser livremente disposta pela parte. Dentro do 

conjunto do que foi propriamente decidido, cabe à parte selecionar o que poderá ser 

                                                           
28  Defendendo essa possibilidade: APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos, cit., p. 

194-195. 
29  Isso fica claro no debate acerca da cognição de questões de ordem pública na apelação, em que os autores 

simplesmente alteram o nome da raiz da legitimidade de o tribunal analisar a questão de ordem pública. 

Muda-se absolutamente nada. O tribunal pode conhecer de questões de ordem pública. Porém, parte da 

doutrina, insiste que se deve reconhecer que assim o faz por conta do efeito translativo, já que se trataria de 

uma incidência inquisitória, e o princípio dispositivo está relacionado ao dispositivo. É exatamente o 

raciocínio desenvolvido em: OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lopes de. Apelação no direito processual civil. 

São Paulo: RT, 2009, p. 188-189. 
30  ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 145. 
31  Por isso se fala que “a matéria impugnada não pode ser mais abrangente do que aquela efetivamente 

decidida na sentença” (FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: RT, 2001, v. 7, p. 106). A lição, bastante repetida pela doutrina, precisa ser enquadrada melhor. 

Uma sentença omissa quanto a um pedido pode ser objeto de apelação, que abordará mais do que o que foi 

decidido. Isso é possível. Além disso, existem hipóteses de ampliação do objeto do juízo recursal, 

analisadas no item 3 deste capítulo. O que se deve compreender da lição é que o juízo do recurso não pode, 

absolutamente, ultrapassar os limites objetivos do processo. São os limites objetivos do processo que traçam 

limites intransponíveis para o recurso, e não os limites objetivos da decisão. Nesse sentido, afirma-se, em 

boa síntese, que “não se pode pedir mais do que seria possível obter mediante a decisão que já foi proferida 

na instância inferior”, o que parece ser a escorreita forma de colocar a questão, cf. DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Os efeitos dos recursos. Nova era do processo civil. 2ª ed. São Paulo: Malheiros,2007, p. 127.  
32  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 429. 
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redecidido pelo tribunal. Ela que estabelecerá o recorte da decisão que poderá ser anulado 

ou reformado pelo órgão judicial.33 

É nesse sentido que o efeito devolutivo se entrelaça com o princípio dispositivo, 

servindo como noção responsável por explicar o recurso parcial. É essa a incidência do 

brocardo tantum devolutum quantum appellatum. 

Recurso parcial é aquele que impugna apenas parcela dos capítulos da decisão que 

seriam impugnáveis (art. 1.002 do CPC).34 A parte restringe sua vontade à impugnação de 

apenas parcela do dispositivo da decisão, mesmo podendo recorrer de parcela maior ou de 

toda a decisão.35 

Para a compreensão adequada da matéria é fundamental a compreensão da noção 

de capítulos da decisão. Os capítulos são parcelas do dispositivo da decisão relativamente 

autônomas, que resolvem acerca de um direito substancial ou processual, distinto, de modo 

lógico, doutro – embora possa ser relacionado. A decisão terá tantos capítulos quanto foram 

as questões autônomas (ainda que acessórias ou dependentes). Assim, por exemplo, a 

decisão que julga a cumulação de pedidos de dano material com danos morais terá, pelo 

menos, um capítulo para cada um desses pedidos. Caso julgue o dano material parcialmente 

procedente, terá um capítulo para a parte do pedido procedente e outro para a parte 

improcedente. Há, igualmente, capítulos decisórios ligados à admissibilidade do processo, 

como ao afastar a litispendência ou a considerar ocorrente a falta de um pressuposto 

processual. Também se considera um capítulo da decisão aquele que condena a parte em 

despesas processuais, bem como o capítulo que condena ao pagamento de honorários 

sucumbenciais.36 

                                                           
33  Lembre-se que, antes, havia norte interpretativo a estabelecer que, se não fosse possível identificar se o 

recurso era parcial ou total, deveria ser ligo como se total fosse. Parece que a orientação correta é a de que 

“deva ser buscado – na interpretação do binômio ‘motivação-pedido’ do recurso – critério mais fiel à 

intenção expressa pelo recorrente para que tal fracionamento seja realizado” (ELIAS, Carlos Eduardo 

Stefen. Apelação – Os limites objetivos do efeito devolutivo, cit., p. 36). Caso, ainda assim, não seja possível 

definir a vontade impugnativa, parece que recurso assim seria inadmissível, pois carente de dialeticidade. 

Em sentido contrário, há quem defenda ainda persistir no ordenamento a mesma regra de, na dúvida, ser 

total o recurso: GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil, III, cit., p. 101.  
34  Ver: DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos da sentença. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 98-

100. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Apelação: admissibilidade e efeitos. Aspectos polêmicos e 

atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. Nelson Nery Jr. e Teresa 

Arruda Alvim (coord.). São Paulo: RT, 2003, v. 7, p. 447. 
35  Conferir, quanto às várias repercussões: BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação, cit., p. 99-129. 
36  Sobre o tema, por todos: DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos da sentença. 4ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. 
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Cada um desses capítulos pode ser impugnado pela parte e ela pode se limitar a 

impugnar apenas um deles, circunscrevendo a atuação jurisdicional do tribunal aos limites 

da impugnação, isto é, aos capítulos recorridos. Uma vez que a parte designe 

especificamente os capítulos impugnados, o juízo ad quem não pode adentrar naqueles que 

não foram objeto do recurso. É essa a previsão do § 1º do art. 1.013. 

O regramento tem relação direta com a formação gradual da coisa julgada: na 

medida em que a impugnação deixou de lado capítulos autônomos, eles passam em julgado 

e, se forem aptos a tanto, serão abarcados pela coisa julgada. Por isso que, mesmo se for 

reconhecida a necessidade de extinguir o processo por uma questão de ordem pública, a 

decisão não compreenderá o capítulo não impugnado – que já transitou em julgado.37 

A proibição de reformatio in peius relaciona-se, justamente, com a extensão do 

efeito devolutivo: se é apenas o que foi impugnado pela parte que é levado ao tribunal, nos 

limites do que foi impugnado, não pode o juízo recursal reformar a decisão para piorar a 

situação do recorrente.38 Isso ocorre porque a devolução efetivada pela impugnação se dá de 

modo compartimentalizado à parcela da decisão que foi desfavorável ao recorrente – até 

porque ele não teria interesse em devolver mais do que isso. Assim, a extensão do efeito 

devolutivo impede o tribunal de reformar contra quem recorre. Do contrário, o juízo ad quem 

julgaria de ofício em favor do recorrido. Na hipótese de julgamento parcialmente procedente, 

por exemplo, caso o réu recorra, é apenas a parte julgada procedente que será alçada ao 

tribunal – pelo que, mesmo se ele entender que o caso era de procedência total, deverá se 

limitar a negar provimento ao pedido de reforma da parte julgada improcedente. O raciocínio 

se aplica tanto para alterações quantitativas quanto qualitativas – assim, por exemplo, 

condenado o réu no pedido subsidiário e recorrendo exclusivamente ele, não pode o tribunal 

condená-lo no pedido principal.39 

É possível, porém, que, além do capítulo impugnado, o tribunal precise fazer outras 

reformas. Pense-se na hipótese de reverter uma condenação em pagamento de indenização, 

que acarretará a consequente alteração das verbas sucumbenciais, que precisarão ser 

                                                           
37  JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis, cit., p. 350-353. Igualmente: GRECO, Leonardo. 

Instituições de processo civil, III, cit., p. 102. 
38  NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos, cit., p. 430. No CPC atual: TALAMINI, Eduardo; 

WLADECK, Felipe Scripes. Comentários ao art. 994. Comentários ao Código de Processo Civil. Cassio 

Scarpinella Bueno (coord.). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 274. 
39  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 434-436. Assim 

também: FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 7, cit., p. 

110-111. 
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invertidas. O mesmo se diga na hipótese de recurso contra decisão de improcedência numa 

ação de cobrança, que, ao ser revertida no tribunal, tornará necessário decidir sobre os 

índices de correção monetária, juros e a eventual aplicabilidade de multa contratual.40 

A necessidade de extrapolar o objeto do recurso ocorre nas hipóteses em que há 

relação entre o capítulo impugnado e outros capítulos. Tais relações podem ser: de capítulo 

preliminar e capítulo subsequente, como no caso da prescrição em relação ao capítulo da 

decisão que trata de ressarcimento, em que a reforma quanto ao primeiro causa consequência 

no segundo; capítulo prejudicial e capítulo dependente, como nos casos da relação de 

parentesco e o direito aos alimentos, em que, a reforma do primeiro altera o resultado do 

segundo; nos casos de capítulos principais e acessórios, em que os segundos são definidos 

de acordo com as soluções dos primeiros. Enfim, a relação de dependência entre os capítulos 

faz com que, havendo a reforma do capítulo condicionante, o órgão julgador precise alterar 

também o condicionado, mesmo que não tenha havido impugnação específica deste.41  

Isso não é, entretanto, uma decorrência da devolução. Trata-se de consequência do 

provimento do recurso, é chamado de efeito expansivo objetivo interno, que é, na verdade, 

um efeito da decisão sobre o objeto do recurso. Decide-se o que foi devolvido e, por 

contingência da decisão que foi tomada, outras decisões passam a ser necessárias para 

aperfeiçoar a tutela jurisdicional.42 

 

2.2.4. Os limites da devolução: as questões suscitadas, porém não 

impugnadas 

O efeito devolutivo define, além do que será objeto de decisão em sentido estrito, 

também qual o material que será examinado para a tomada de decisão. Isso se dá sob a 

perspectiva da profundidade ou verticalidade do efeito devolutivo: todas as questões 

suscitadas e discutidas no processo passam a se fazer cognoscíveis em grau recursal, mesmo 

que a parte, em seu recurso, limite-se a invocar apenas uma parcela do que fora suscitado 

anteriormente.43 

                                                           
40  DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos da sentença, cit., p. 111-112. 
41  APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos, cit., p. 129-135. 
42  Similarmente, diz-se tratar de “manifestações naturais e necessárias da transferência realizada pelo 

recurso”, cf. ASSIS, Araken. Manual dos recursos, cit., p. 291. 
43  “Nesse ponto, revela-se notar que o conhecimento do órgão julgador é o mais amplo possível, podendo 

utilizar-se de todo o material deduzido em juízo, mesmo que a decisão recorrida e o recurso não façam 

qualquer referência ao mesmo” (JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis, cit., p. 350-368). 
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Costuma-se afirmar que a profundidade do efeito devolutivo é amplíssima. Ela 

transfere para o juízo ad quem não só as questões resolvidas na sentença, mas também 

aquelas que poderiam ter sido, como também as questões que podem ser conhecidas de 

ofício, tanto de direito material como de direito processual, e, além disso, as questões que 

foram suscitadas, mas não resolvidas na decisão impugnada. Dentro do espectro da extensão 

do efeito devolutivo, a profundidade é ilimitada. 

Isso significa que a eleição de argumentos pela parte, em seu recurso, não vincula 

o julgador na tomada de decisão.44 A profundidade do efeito devolutivo autoriza o julgador 

a adentrar em todos os fundamentos do pedido ou da defesa, indistintamente.45 Na 

profundidade, portanto, “não importa a vontade do recorrente: as questões de fato e de direito 

relacionadas com o capítulo decisório impugnado podem ser amplamente investigadas pelo 

tribunal no julgamento da apelação”.46 O sistema recursal, com essa regra, deixa o julgador 

do recurso na exata mesma posição em que estava o julgador da demanda no momento em 

que proferiu a sua decisão, equiparando-o, ao menos em potencialidade, no pertinente ao 

material cognoscível para a tomada de decisão.47  

Como bem percebe BARBOSA MOREIRA, trata-se de situação particularmente 

relevante quando for impugnada sentença de mérito: “apelação interposta contra sentença 

definitiva devolve ao conhecimento do órgão ad quem o mérito da causa, em todos os seus 

aspectos”.48 É por isso que, em algumas abordagens, afirma-se que a devolução é a 

provocação de nova manifestação do Poder Judiciário sobre a mesma causa, ou parte dela.49 

Destaque-se, por outro lado, que essa devolução é realizada em conformidade com 

a atuação da parte no juízo a quo. Mais especificamente: se a parte não suscitou a questão 

em primeiro grau, não pode fazê-lo em segundo grau. A devolução, como se disse, ocorre 

para colocar o juízo ad quem na exata mesma situação em que estava o julgador no momento 

de proferir a decisão impugnada. Por isso mesmo, a parte não pode pretender a resolução, 

pelo juízo recursal, de matérias que não se afiguravam, efetivamente, questões.50  

                                                           
44  ELIAS, Carlos Eduardo Stefen. Apelação – Os limites objetivos do efeito devolutivo, cit., p. 32-33. 
45  Assim: RODRIGES NETTO, Nelson. Recursos no processo civil, cit., p. 86. 
46  BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Comentários ao Código de Processo Civil, v. XX, p. 108. 
47  JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis, cit., p. 371. 
48  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 442. 
49  LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis. 2ª ed. São Paulo: RT, 1976, p. 286. 
50  APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos, cit., p. 152-153 



 

121 

 

A profundidade do efeito devolutivo é suficiente para provocar a ampla cognição 

da causa, nos limites do capítulo impugnado, e, assim, por exemplo, torna desnecessário o 

apelo do vencedor para fazer cognoscíveis questões resolvidas na sentença em seu desfavor 

(imagine-se que o juiz superou a prescrição, mas julgou improcedente o pedido).51 

O efeito devolutivo, no sentido vertical, provoca uma espécie de retrocesso: coloca 

o julgador do recurso na mesma posição em que se encontrava o julgador da demanda, pois 

pode conhecer de todas as questões relativas ao capítulo impugnado. 

 

2.2.5. Os limites da devolução: matérias que poderiam, mas não foram 

conhecidas – causas de pedir e defesas subsidiárias ou alternativas 

Na cumulação de causae petendi ou de defesas, atua também a profundidade do 

efeito devolutivo, que, como já se destacou, é amplíssima. Embora a lógica aplicável nesse 

item seja a mesma do anterior,52 ele é relevante por conta da tratativa legal: além do § 1º do 

art. 1.013 dispor que todas as questões são submetidas à cognição do tribunal, o seu § 2º 

reforça ao estipular que, quando “o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz 

acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais”.53   

Assim como é possível a cumulação de pedidos, é também viável cumular várias 

causas de pedir para sustentar um mesmo pedido. Tem-se a alegação de fatos jurídicos 

autônomos para levar ao mesmo resultado pretendido. Nessa hipótese, é possível que o juiz 

acolha a primeira causa petendi suscitada pelo autor e, por isso, não precisará examinar a 

segunda ou a terceira (e etc.): com o acolhimento da primeira, passar a tratar de outros fatos 

jurídicos para levar ao mesmo resultado seria um desperdício de energia, já que esse exame 

                                                           
51  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Apelação: questões sobre admissibilidade e efeitos, cit., p. 461. 
52  JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis, cit., p. 370. 
53  Sobre a distinção entre o § 1º e o § 2º do art. 1.013: “Os fundamentos podem ser vistos de dois ângulos 

diversos: do autor e do réu. No primeiro caso, os fundamentos correspondem à causa de pedir, enquanto no 

segundo são as razões de fato e de direito com as quais o réu impugna o pedido do autor. Ligam-se, em 

regra, à petição inicial e à contestação. As questões, ao contrário, surgem durante todo o curso do processo, 

não havendo ligação com atos específicos das partes. 

 “Mas a principal diferença entre questões e fundamentos consiste no fato de ser possível que um único 

fundamento contenha diversas questões a serem resolvidas. A recíproca, contudo, não é verdadeira: não há 

questões que contenham diversos fundamentos. Isso implica outra importante diferença entre os temas: a 

solução de questões antecede, logicamente, a decisão de acolhimento ou rejeição dos fundamentos. Para se 

saber se determinado fundamento será acolhido, obrigatoriamente o juiz deverá ter julgado questões a ele 

pertinentes” (BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação, cit., p. 155). Embora o raciocínio do 

processualista paulista seja correto, não obsta o reconhecimento de que § 2º está contido no § 1º do art. 

1.013, mas, ao contrário, ele confirma que os fundamentos podem compor uma ou várias questões. 
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seria totalmente inútil – não seria capaz de garantir nenhuma vantagem na prestação de tutela 

jurisdicional.54 

No caso de a sentença acolher a primeira causa de pedir para julgar procedente o 

pedido, o recurso que impugná-la transfere para o conhecimento do tribunal as demais causas 

de pedir, conforme suscitadas em primeiro grau. Como o efeito devolutivo da apelação é 

modular para os demais recursos ordinários, o mesmo se aplica, mutatis mutandis, para o 

agravo de instrumento (o que fica mais evidente na sua interposição contra decisões parciais 

de mérito). 

Isso significa que o autor recorrido não precisará interpor recurso adesivo e 

subsidiário para que as suas causae petendi não examinadas sejam analisadas no tribunal.55 

Nem mesmo precisa suscitá-las em suas contrarrazões: basta haver recurso que o efeito 

devolutivo leva a matéria para o conhecimento do tribunal. 

O fenômeno é idêntico com a cumulação de defesas. Caso o réu sustente mais de 

uma razão autônoma e suficiente para, em tese, a improcedência do pedido do autor, é 

possível que o juiz acolha a primeira delas. Assim sendo, não precisará examinar as demais.56 

Nessa hipótese, caso o autor impugne a sentença, o réu também não precisará 

interpor recurso adesivo subsidiário.57 Da mesma forma, não é sequer necessário que veicule 

a matéria por contrarrazões. A contumácia do réu em apresentar contrarrazões não lhe traz 

nenhuma consequência negativa, pois o efeito devolutivo transfere as suas defesas não 

examinadas para o conhecimento do tribunal.58 

Na doutrina, é interessante que há quem enxergue nisso uma manifestação do 

beneficium commune: o vencedor, não fosse a previsão do art. 1.013, § 2º, do CPC, correria 

o risco de ver a apelação do adversário provida e suprimida a decisão sem a análise de seus 

demais fundamentos (causas de pedir ou teses defensivas não analisadas), que se tornariam, 

                                                           
54  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 440. OLIVEIRA, 

Gleydson Kleber Lopes de. Apelação no direito processual civil, cit., p. 183. 
55  FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 7, cit. p. 124-125. 
56  Nesse sentido, em parecer: GRINOVER, Ada Pellegrini. O processo em evolução. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1998, p. 386-387. 
57  FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 7, cit., p. 126-127. 
58  “As contra-razões do apelado em nada interferem nesse objeto. Isto é, o mérito do recurso não se amplia 

ou se reduz pela contra-razões do apelado. E mesmo a ausência de contra-razões não enseja a revelia do 

apelado, inexistindo prejuízo ou efeitos adversos decorrentes da não apresentação da resposta ao recurso” 

(BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação, cit., p. 92-93). 
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pela falta de mecanismo para levá-las à cognição do tribunal, imprestáveis para a 

manutenção da decisão favorável.59 

Trata-se de situação bem diferente da extensão do efeito devolutivo. Por exemplo, 

se se imaginar uma petição inicial em que foram feitos três pedidos (ressarcimento de 

demandas médicas, lucros cessantes e danos morais), e acolhido apenas o primeiro 

(ressarcimento), o autor deve apelar dos outros dois para obstar o trânsito em julgado, ou, do 

contrário, apelando apenas de um (danos morais), o outro não poderá ser objeto de 

julgamento pelo tribunal. Já se se imagina uma petição inicial em que são vários os 

fundamentos para um pedido (desfazimento do negócio por abusividade, por coação moral 

e por erro essencial), caso ao autor apele com base em apenas um deles (coação), os demais 

são alçados à cognição do segundo grau. O mesmo quanto às defesas: se o réu apela 

destacando apenas uma das defesas que deduziu, o apelo levará todas elas à cognição do 

juízo recursal.60  

Como o efeito devolutivo entrega ao tribunal as causas de pedir e as defesas que 

não foram examinadas, torna-se obrigatória a sua análise. O efeito devolutivo funciona como 

uma espécie de dedução automática das causas de pedir e das defesas não examinadas em 

segundo grau. Tanto é que, se o órgão judicial, ao examinar o recurso, superar a causa de 

pedir ou defesa acolhida na sentença e, em seguida, deixar de analisar as demais para dar 

provimento ao recurso, ocorrerá decisão viciada por ser omissa. Há obrigação de examinar 

as causas de pedir e as defesas não examinadas pelo juízo a quo, o que, caso seja 

inobservado, gera a nulidade da decisão. 

 

2.2.6. Os limites da devolução: as questões cognoscíveis de ofício 

Finalmente, e independentemente de impugnação, o órgão judicante responsável 

pelo processamento e julgamento do recurso pode conhecer também das matérias 

examináveis de ofício. O conhecimento da matéria independe de que a parte a suscite. Na 

verdade, é aplicação do poder de cognição de ofício em grau recursal (art. 485, § 3º).61 

                                                           
59  ARRUDA ALVIM, José Manoel. Anotações sobre a teoria geral dos recursos. Aspectos polêmicos e atuais 

dos recursos cíveis de acordo com a Lei 9.756/98. Teresa Arruda Alvim e Nelson Nery Jr. (coord.). São 

Paulo: RT, 1999, p. 63-64. Igualmente: NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos, cit., p. 430-431. 
60  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Apelação: questões sobre admissibilidade e efeitos. Aspectos 

polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. Nelson Nery 

Jr. e Teresa Arruda Alvim (coord.). São Paulo: RT, 2003, v. 7, p. 460. 
61  APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos, cit., p. 186-187. 
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Ora, se o efeito devolutivo, como se disse, coloca o juízo ad quem na exata mesma 

situação em que estava o julgador no momento de proferir a decisão impugnada, isso 

significa que também as questões que podem ser conhecidas de ofício são devolvidas e 

podem ser decididas. 

Assim, por exemplo, pode o tribunal conhecer de defeito na representação 

processual da parte, mesmo que isso não tenha sido suscitado e discutido no processo. Pode, 

igualmente, conhecer de abusividade de cláusula contratual como fundamento para a 

improcedência do pedido de condenação em valor estipulado no contrato.62 Em síntese, o 

tribunal, ao exercer a jurisdição, conhece de ofício das matérias que assim pode conhecer, 

sejam de direito processual ou de direito material. É a aplicação pura e simples do art. 485, 

§ 3º, do CPC, e das demais regras que lhe atribuir poder de conhecer de matérias ex officio. 

Há, porém, uma particularidade. 

A cognição das questões cognoscíveis de ofício limita-se àquelas que não foram, 

ainda, resolvidas. Caso tenha havido a resolução da questão cognoscível de ofício, ela não 

poderá ser reexaminada no tribunal, salvo se tiver sido impugnada especificamente pela 

parte.63 Muito embora exista resistência doutrinária e jurisprudencial a essa posição,64 ela 

parece a mais coerente com o sistema: se o trânsito em julgado torna irrelevante a discussão 

dessas questões, não há porque preservá-las cognoscíveis quando existem meios típicos para 

evitar a preclusão sobre elas e esses meios não são utilizados.65  

É a cognoscibilidade de ofício que torna, em grande parte, viável o recurso do revel. 

Ele pode, em seu recurso, trazer questões ligadas à interpretação e aplicação da norma 

jurídica sem nenhuma amarra por força da ausência de suscitação de tais questões 

                                                           
62  SPADONI, Joaquim Felipe. Cláusulas abusivas nas relações de consumo e sua declaração judicial: alguns 

aspectos recursais. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outras formas de impugnação às 

decisões judiciais. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim (coord.). São Paulo: RT, 2001, p. 599-600. No 

mesmo sentido: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Apelação: questões sobre admissibilidade e efeitos, 

cit., p. 463. PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Os recursos e as matérias de ordem pública. Aspectos 

polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. Nelson Nery 

Jr. e Teresa Arruda Alvim (coord.). São Paulo: RT, 2003, v. 7, p. 118-119. 
63  Sobre o tema, por todos: DIDIER JR, Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de 

admissibilidade do processo. São Paulo: RT, 2005, p. 83-94. 
64  Em sentido contrário, por entender que as questões de ordem pública são imunes à preclusão: FERREIRA 

FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 7, p. 122-123. BARIONI, Rodrigo. 

Efeito devolutivo da apelação, cit., p. 154. APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos, 

cit., p. 188-195. 
65  Nesse sentido é o que se deduz do seguinte texto, ao afirmar que as razões de nulidade, no direito moderno, 

tornaram-se causas para a impugnação da decisão: CALAMANDREI, Piero. Vizi della sentenza e mezzi di 

gravame. Opere giuridiche. Napoli: Morano, 1979, v. VIII, p. 247-249. 
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previamente. Pode, também, tratar da apreciação incorreta das provas e impugnar a 

conclusão fática da decisão impugnada, quando, mesmo com a confissão ficta, ela for irreal. 

Do mesmo modo, pode levar ao tribunal questões ligadas a falhas procedimentais cometidas 

no juízo a quo.66 

 

2.3. Pedido dos recursos no direito brasileiro 

Sobre o pedido recursal, os autores que analisam o Código de 2015 costumam 

destacar que a sua efetiva dedução é um requisito de admissibilidade recursal, ligado à 

regularidade formal, e que fixa o limite dos capítulos que podem ser examinados pelo 

tribunal. É o pedido recursal o responsável por estabelecer a máxima tantum devolutum 

quantum appellatum: o tribunal apenas ingressa nos capítulos da decisão que forem 

impugnados (art. 1.013, caput e parte final do § 1º, do CPC).67 

O pedido, que pode ser de reforma ou de anulação da decisão – bem como de 

integração ou esclarecimento nos embargos de declaração –, é considerado um requisito de 

existência do recurso.68 Sem a dedução de pedido, não há, propriamente, impugnação. O 

pedido é, assim, o gatilho que instaura o juízo recursal.69 

Quanto aos limites objetivos da decisão, há ainda parcela significativa da doutrina 

que admite a superação do pedido, porque mesmo não havendo a impugnação a alguns 

capítulos decisórios eles poderiam ser reformados ou anulados se isso for realizado com base 

em matéria de ordem pública, conforme relatado acima.  

A doutrina destaca, ainda, outra possibilidade de transpor o pedido recursal parte 

de um particular efeito do recurso, chamado efeito expansivo objetivo interno. O efeito 

expansivo objetivo seria o responsável por determinar que, presentes os pressupostos de sua 

                                                           
66  BARIONI, Rodrigo. A apelação do revel sob o prisma do efeito devolutivo. Aspectos polêmicos e atuais 

dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda 

Alvim (coord.). São Paulo: RT, 2003, v. 7, p. 680-684. O autor destaca a função da profundidade do efeito 

devolutivo. 
67  OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lopes de. Apelação no direito processual civil. São Paulo: RT, 2009, p. 151. 

Assim também, já com base no novo CPC: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; 

MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 523. 
68  JORGE, Flávio Cheim. Apelação cível: teoria geral e admissibilidade. 2ª ed. São Paulo: RT, 2002, p. 189. 
69   A centralidade do pedido no âmbito dos recursos cíveis vincula-se, com maior razão, à percepção de que 

“recorrer significa comunicar vontade de que o feito, ou parte do feito, continue conhecido, não se tendo, 

portanto, como definitiva a cognição incompleta, ou completa, que se operara”. Ou seja, o pedido recursal 

importa, sobretudo, porque o recurso, ele mesmo, é manifestação de vontade (PONTES DE MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, tomo VII, 

p. 4). 
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incidência, o juízo ad quem profira decisão além do pedido recursal. Especificamente, o 

interno determinaria que, impugnado um capítulo condicionante, os condicionados sejam 

reformados. Isso se dá, por exemplo, na impugnação do capítulo que julgou improcedente a 

condenação em danos materiais, revertendo-se a decisão, passe a decidir o juízo recursal 

acerca da aplicação de juros, independentemente de pedido recursal neste sentido.70  

Do mesmo modo, parta da doutrina admite a ultrapassagem do pedido com base no 

efeito devolutivo ou translativo: mesmo quando a impugnação for quanto ao mérito, 

buscando uma reforma, caberia ao tribunal, por exemplo, anular toda a sentença, desde que 

uma questão de ordem pública assim exigisse. Nessas hipóteses, reconhece-se que o tribunal 

deve pronunciar a nulidade por poder conhecê-la de ofício.71 É o caso em que é interposto 

recurso para a reforma de uma condenação, o tribunal anula toda a sentença por reconhecer 

a incompetência absoluta do juízo prolator do decisum.72 Essa posição é insustentável – já 

parecia ser uma opção interpretativa incorreta antes73 –, atualmente, diante da expressa 

previsão do § 1º do art. 1.013 de limitar expressamente a profundidade à extensão do efeito 

devolutivo.  

Há, porém, o trespasse dos limites do pedido recursal em algumas hipóteses 

específicas previstas na lei processual, como ocorre no julgamento imediato do mérito, 

estabelecido pelo art. 1.013, § 3º, do CPC/2015. Seria possível, nessa hipótese, que um 

pedido recursal de reforma para afastar uma causa de extinção do processo sem resolução 

de mérito ensejasse o efetivo julgamento do mérito pelo tribunal.   

Vale ressaltar que estas questões são avaliadas pela doutrina ao ponderar acerca do 

efeito expansivo, do efeito devolutivo ou do efeito translativo, sendo pouco importante para 

a sua solução o pedido recursal. Pode-se concluir que o referencial teórico acerca dos pedidos 

nos recursos é incipiente para a determinação do objeto do recurso. 

De todo modo, percebe-se que, para parcela significativa da doutrina, nem mesmo 

o pedido recursal é uma barreira inquebrantável pelo juízo recursal, que, em várias hipóteses, 

pode ultrapassá-lo legitimamente. 

                                                           
70  NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos, cit., p. 477. Deve-se concordar que o efeito expansivo é, 

mais propriamente, um efeito decorrente do provimento do recurso, não de sua interposição, cf. ASSIS, 

Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 274. 
71  APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 141-142. 
72  NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos, cit., p. 485. 
73  Nesse sentido: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Apelação: questões sobre admissibilidade e efeitos, 

cit., p. 464-465. 
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Os juristas que examinam a matéria, em grande parte, entendem que verdadeiro 

limite que se impõe em segundo grau é, também, o limite da demanda original: a regra da 

congruência impede a decisão além da causa de pedir e do pedido deduzidos no processo. 

Considera-se extra ou ultra petita a decisão em segundo grau que transpuser os limites 

impostos pelos pedidos e causas de pedir constantes do processo.74 

 

2.4. Causa de pedir dos recursos no direito brasileiro 

A abordagem da causa petendi recursal é ainda mais escassa. A dogmática 

processual simplesmente não funciona a partir da análise da causa de pedir dos recursos. A 

doutrina brasileira, de um modo geral, não se dedica ao tema. A maior parte dos livros que 

versa sobre recursos cíveis ou teoria geral dos recursos não dedica qualquer espaço para a 

causa de pedir recursal, e os poucos que se dedicam reservam pouquíssima atenção para a 

matéria. Normalmente, quando o tema é abordado, a doutrina se limita a expor que a causa 

de pedir nos recursos é um error in iudicando ou um error in procedendo.75 

Isso é totalmente coerente: enquanto a noção de efeito devolutivo serve para 

determinar o material que deve ser objeto de análise no julgamento do recurso pelo tribunal, 

a causa de pedir não tem razão de ser. Para que perquirir qual foi a razão da impugnação se, 

ao julgar um recurso, a corte pode analisar todos os fundamentos já deduzidos antes?  

Realmente, enquanto se estabelece que o “conteúdo do juízo de mérito dos recursos 

consiste na matéria devolvida ao órgão competente com a interposição do recurso”,76 não 

faz qualquer sentido trabalhar o objeto do recurso a partir de seu pedido e de sua causa de 

pedir.77 

                                                           
74  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Apelação: questões sobre admissibilidade e efeitos, cit., p. 462. 
75  Nesse sentido: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, 

VII, cit., p. 168. JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 7ª ed. São Paulo: RT, 2015, p. 

90. DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13ª ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p. 134-136. ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 9ª ed. São Paulo: RT, 

2017, p. 165-166 e 254-256. Este último autor merece destaque, pois efetivamente diferencia a causa de 

pedir dos recursos, tratando-a por suas próprias características. 
76  JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis, cit., p. 87. 
77  “O direito processual civil brasileiro, diferentemente do caminho trilhado pelos direito italiano e alemão, 

atribui pouco valor – ao menos comparativamente a estes ordenamentos – à motivação da apelação, uma 

vez que se entende que todas as questões discutidas no processo ou todos os fundamentos aduzidos pelos 

litigantes em primeiro grau podem ser utilizados para manter ou para reformar o comando imperativo 

recorrido, para o qual tais questões apontam” (ELIAS, Carlos Eduardo Stefen. Apelação – Os limites 

objetivos do efeito devolutivo, cit., p. 30). 
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A construção doutrinária acerca da profundidade do efeito devolutivo esvaziou o 

sentido de perquirir, através das ferramentas aplicáveis à fase de conhecimento, quanto ao 

objeto da decisão recursal. O efeito devolutivo, em sua profundidade, traduz essa 

preocupação: ele delimita os pontos e as questões que estão sob julgamento. 

Nesse aspecto, a opção legal é pela amplíssima devolução.78 Para delimitar o objeto 

do juízo recursal, é irrelevante que o recorrente apenas tenha reprisado um argumento 

levantado anteriormente ou que tenha trazido algo novo para convencer o tribunal do 

equívoco da decisão impugnada. O efeito devolutivo leva aos julgadores tudo que já foi 

suscitado anteriormente. Todos os argumentos que já foram deduzidos, tenham sido 

resolvidos ou não, são erguidos pelo efeito devolutivo ao tribunal. Assim, por exemplo, se a 

parte suscitou os argumentos x e y para que sua demanda fosse acolhida, e, uma vez julgada 

improcedente, interpõe apelação fundada no argumento x, é totalmente permitido ao tribunal 

reformar a sentença com base em y: a profundidade do efeito devolutivo lhe transfere o 

conhecimento de todas as questões.79  

De fato, a lei processual é bastante clara no § 1º do art. 1.013, ao estabelecer que 

são “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas 

no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo 

impugnado”. Como se destaca, a função do texto legal é possibilitar o conhecimento, pelo 

órgão ad quem, de todo o material que estava à disposição do órgão judicante no momento 

de proferir a sentença.80 

Assim, a doutrina conclui que a regra preconiza que “os autos todos, todo o alegado 

e provado, sobem à instância superior, adquirindo a sentença, pendente o recurso, 

transparência”.81 Enfim, “todo o material de cognição utilizável pelo juiz na primeira 

instância é utilizável pela segunda”.82 

                                                           
78  “Atualmente, tanto no sistema brasileiro como na maioria dos demais sistemas jurídicos da família romana, 

predomina o entendimento de que o efeito devolutivo gera a transferência de todas as questões relativas aos 

capítulos impugnados da decisão” (APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos, cit., p. 

108). 
79  FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2001, v. 

7, p. 125. 
80  BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação, cit., p. 150. 
81  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª Ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999, tomo VII, p. 94-95. O jurista refere-se exclusivamente ao recurso de apelação, 

porém é entendimento doutrinário que o efeito devolutivo dos recursos segue a regra da apelação. 
82  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, VII, cit., p. 

162. 
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Uma primeira inferência que se pode fazer a partir disso é que a noção de efeito 

translativo perde um tanto de seu sentido, já que a sua função é destacar que “há questões 

cujo conhecimento, por força de lei, pode dar-se sem provocação, desde que haja veículo 

hábil a provocar a jurisdição, não se sujeitando à ‘mera’ disposição da parte recorrente”.83 

Ora, uma vez que todas as questões que foram ou poderiam ter sido resolvidas no juízo a 

quo são devolvidas por força da profundidade do efeito devolutivo, é completamente 

impertinente trabalhar com um efeito que serve para tratar a situação exclusivamente das 

questões de ordem pública, como se fosse importante distinguir o tratamento delas de 

quaisquer outras questões.84 

Com efeito, o Código de Processo Civil, ao regular a atuação do efeito devolutivo, 

deixa claro que qualquer tipo de questão que tenha sido suscitada no juízo a quo pode ser 

objeto de consideração na tomada de decisão pelo tribunal. Isso quer dizer que pouco importa 

se a questão é de ordem pública ou não: tratando-se de questão que foi ou poderia ter sido 

resolvida, ela é devolvida ao órgão julgador do recurso. Logo, criar um conceito que serve 

para designar o fenômeno que ocorre com as questões de ordem pública no julgamento do 

recurso, quando esse fenômeno é exatamente o mesmo que se dá com as demais questões, é 

inútil e, mais ainda, um erro de descrição do sistema recursal brasileiro. 

Além disso, tomar em conta que todas as questões que foram ou poderiam ter sido 

decididas são abarcadas pelo juízo do recurso implica o reconhecimento de que a causa de 

pedir recursal é irrelevante para fins de delimitar o julgamento no direito brasileiro. 

Vê-se uma larga diferença entre a devolução dita horizontal, que é limitada pelo 

tantum devolutum quantum appellatum, quando comparada com a devolução vertical, em 

que são transferidas ao juízo recursal todas as questões que poderiam ter sido resolvidas na 

sentença e mesmo as que não foram. 

Assim, enquanto o pedido recursal, no CPC/2015, ganha maior prestígio, pois há 

maior preocupação em delimitar o objeto de impugnação e em frear o avanço dos tribunais 

sobre aquilo que não foi objeto de pedido recursal, o que se expressa mediante a extensão da 

                                                           
83  ARRUDA ALVIM, Eduardo; ARRUDA ALVIM, Angélica; FERREIRA, Eduardo Aranha. Os efeitos 

devolutivo e translativo da apelação no CPC/2015. In: Nelson Nery Jr.; Teresa Arruda Alvim (coord.). 

Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins, v. 13. São Paulo: RT, 2017, p. 139. 
84  JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis, cit., p. 341-343. Semelhantemente: FERREIRA 

FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 7, p. 117-118. WAMBIER, Luiz 

Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil, v. 2, cit., p. 493. 
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devolução; a causa de pedir dos recursos, por conta da amplíssima profundidade do efeito 

devolutivo, permanece na mesma situação: a insignificância. 

De fato, a causa de pedir dos recursos revela-se importante apenas sob dois 

aspectos: o primeiro, que é definir a admissibilidade da impugnação; o segundo, que é 

vincular o órgão julgador a motivar a rejeição da impugnação a partir das específicas razões 

deduzidas.  

Quanto à admissibilidade, é necessário que o recorrente aponte os motivos de sua 

impugnação; caso contrário, como bem explica a doutrina, o recurso será tido por 

inadmissível pois não terá apresentado dialeticidade e, assim, não possui regularidade formal 

(art. 932, III, do CPC). Desse modo, entende-se que a motivação da impugnação é uma 

exigência de forma do recurso.85 

Sobre a exposição dos motivos para impugnação como requisito do recurso, há 

quem entenda que se trata de um formalismo excessivo, que não teria muita utilidade: como 

o recurso permite a revisão da decisão, não haveria razão para inadmiti-lo por faltar a 

indicação das razões de recorrer.86 Aliás, é nesse preciso sentido que se admite o recurso 

interposto com fundamentação genérica ou que se limite a reiterar razões já deduzidas 

noutras manifestações (como na petição inicial ou na contestação) anteriores à decisão 

impugnada.87 

                                                           
85  NERY JR, Nelson. Fundamentação da apelação como requisito de admissibilidade. Revista de Processo. 

São Paulo: RT, v. 18, 1980, p. 114-116. 
86  “A indicação dos fundamentos de fato e de direito que autorizam o apelante a pleitear nova decisão da 

causa, ou, se for o caso, a nulidade da sentença ou a extinção do processo sem julgamento do mérito, tem 

sido considerada essencial, por levar ao órgão ad quem as críticas que o recorrente tenha a opor à decisão 

recorrida. Não há a menor dúvida de que é desejável a colaboração das partes para a formação de juízo em 

grau de apelação. Contudo, nem sempre parece indispensável o atendimento à regra do n. II do art. 514 

para que se conheça da apelação. Na realidade, concebida a apelação como simples revisio prioris insantiae, 

com a automática devolução das questões suscitadas e discutidas em primeiro grau, entende-se que, muitas 

vezes, a observância da fundamentação do recurso reclamada pela norma em exame não seria mais do que 

um inútil formalismo. Por isso mesmo, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo que o apelante 

simplesmente se reporte aos argumentos constantes de peças dos autos, para satisfazer a exigência das 

razões. Todavia, não é possível conhecer de apelação desacompanhada de fundamentação quando o 

apelante pretende objetivo que não se prenda às questões anteriormente discutidas no processo” (CINTRA, 

Antonio Carlos de Araújo. Sobre os limites objetivos da apelação civil. São Paulo, 1986, p. 71).  
87  Nesse sentido: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, 

VII, cit., p. 165. JORGE, Flávio Cheim. Apelação cível: teoria geral e admissibilidade, cit., p. 193-194. 

Em sentido contrário, acertadamente: “Em princípio, a diretriz significa que o recurso dotado de motivação 

per relationem, no qual o recorrente se reporta a alegações expendidas anteriormente à emanação do ato 

impugnado, é inadmissível. A remissão a peças anteriores, a exemplo da contestação ou das razões finais, 

revela-se insuficiente” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 9ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 256). 

Também contrariamente a essa possibilidade: FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao 

Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2001, v. 7, p. 95. Entendendo que a parte pode sanar o requisito 

de dialeticidade posteriormente, com juntada de novas razões: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 
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Como o sistema recursal opera a partir da profundidade do efeito devolutivo, e, 

dessa forma, com a possibilidade de o órgão julgador adentrar nas razões já deduzidas 

anteriormente no processo, o raciocínio faz sentido. Portanto, a exposição da causa para 

recorrer, embora seja prevista como um requisito de admissibilidade, é uma exigência 

meramente formal. 

Ao se afirmar que se trata de uma exigência formal, quer-se com isso dizer que o 

importante para a preencher é que o recurso venha acompanhado de suas razões, pois isso 

não molda substancialmente o debate recursal. Por isso é que existe quem entenda que a 

exigência da exposição da causa para recorrer é, no direito positivo atual, satisfeita apenas 

pela apresentação das razões do recurso, mesmo que se trate de mera repetição dos 

fundamentos expostos noutras manifestações da parte, anteriores à decisão, ou que, de 

qualquer outra forma, deixe de efetivamente dialogar com o pronunciamento judicial 

impugnado. Essa posição, no entanto, embora guarde coerência com o sistema, perdeu o 

prestígio e, hoje, não encontra guarida na doutrina.88 

O que ocorre é que efeito devolutivo permite que o tribunal aborde razões que não 

foram necessariamente elencadas na impugnação à decisão.89 Isso significa que a causa de 

pedir não possui utilidade para o fim de delimitar aquilo que poderá ou não poderá ser 

utilizado como fundamento da decisão. A causa de pedir recursal não estabelece os limites 

objetivos da decisão; esta função, no direito positivo brasileiro, é desempenhada pela 

profundidade do efeito devolutivo. Todavia, uma vez suscitado um argumento como causa 

para a invalidação ou reforma da decisão, o tribunal, por força do contraditório e do dever 

de motivação, necessariamente deve enfrentá-lo. 

Veja-se, por exemplo, o caso em que o recorrente impugna uma sentença que o 

condenou a pagar uma dívida, utilizando como único fundamento de sua apelação a 

prescrição do débito, por crer ser essa razão forte o suficiente para conseguir a reforma da 

                                                           
Apelação: questões sobre admissibilidade e efeitos. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de 

outros meios de impugnação às decisões judiciais. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim (coord.). São 

Paulo: RT, 2003, v. 7, 439-442. 
88  Assim, por exemplo, afirma-se que sem a motivação do recurso “não há, materialmente, o recuro em si”, o 

que é uma notável tendência na doutrina brasileira. Cf. LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e processos nos 

tribunais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 86.    
89  Sobre as razões do recurso apresentada pelo recorrente, conclui-se que “sua atividade serve para delimitar 

quais capítulos são objeto de impugnação e os motivos de seu inconformismo quanto à sentença. A não-

indicação de todos os argumentos utilizados em primeiro grau não gera nenhuma preclusão nem implica a 

renúncia a fundamentos antes mencionados, pois, no âmbito do capítulo impugnado, todas as questões 

suscitadas e discutidas no processo serão devolvidas” (APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e 

seus efeitos, cit., p. 149). 
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decisão impugnada. Imagine-se que o tribunal, ao deliberar acerca da matéria, acaba por 

rejeitar a prescrição, mas os desembargadores, em diálogo, convencem-se de que a 

compensação que havia sido suscitada em primeiro grau deveria ter sido acolhida, ou, ainda, 

que o juiz deveria ter decretado a nulidade do negócio, mesmo que tais argumentos não 

tenham sido suscitados no recurso. Muito embora as razões acolhidas na decisão não tenham 

sido utilizadas como causa petendi recursal, o fato de a decisão encampá-las, por força da 

profundidade do efeito devolutivo, não permite que ela seja categorizada como extra ou ultra 

causa petendi, e, portanto, não configura qualquer nulidade. 

Mais precisamente: a profundidade do efeito devolutivo nos recursos permite a 

tomada de decisões extra ou ultra causa petendi, de modo que a causa de pedir recursal não 

estabelece limites objetivos ao julgamento.90 

No mais, é preciso notar que a única eficácia da causa petendi dos recursos é a de 

gerar o dever de motivação. 

Embora a causa de pedir recursal não produza o efeito limitador ligado ao princípio 

dispositivo, no sentido de que o órgão julgador encontra uma barreira que não pode transpor 

na manifestação da parte, ela se insere no quadro geral das postulações dos sujeitos parciais 

e, por isso, obriga o julgador a respondê-la. Ao se deduzir uma causa petendi recursal, o 

órgão julgador do recurso, ao menos para rejeitar o recurso, precisa responder às razões 

deduzidas pela parte para a anulação ou reforma do decisum impugnado; apenas assim a 

decisão a ser proferida em esfera recursal respeita o dever de motivação e, com isso, dá 

efetividade ao princípio do contraditório. Desse modo, e por ser o recurso uma espécie de 

postulação, a exposição pelo recorrente de causas para recorrer tem por efeito, no juízo 

recursal, notadamente naquele que rejeita o recurso, a obrigação de motivar quanto às causas 

expostas. 

Assim, pode-se reconhecer que, na atual arquitetura dos recursos cíveis, a causa de 

pedir recursal tem uma única eficácia: ela serve para obrigar a corte a enfrentar as razões 

para a anulação ou reforma da decisão. Ela é, todavia, insignificante para delimitar os limites 

objetivos da decisão. 

                                                           
90  “Em outras palavras, o modelo acolhido desprestigia a motivação do recurso, sobrevalorizando o pedido de 

nova decisão, que se torna o elemento primordial para a fixação do objeto da apelação. A motivação, assim, 

não serve para o balizamento dos elementos de cognição trazidos ao órgão recursal, visto que a 

profundidade do efeito devolutivo é considerada amplíssima ou mesmo infinita” (ELIAS, Carlos Eduardo 

Stefen. Apelação – Os limites objetivos do efeito devolutivo, cit., p. 40-41). 
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3. Pontos relevantes relacionados ao objeto do recurso 

3.1. Julgamento direto do mérito na decisão do recurso 

A partir de 2001, com a Lei 10.352, o Código de Processo Civil (então vigente a 

Lei 5.869/1973) passou a permitir, em sede de apelação, o ingresso do tribunal diretamente 

no mérito nos casos em que a apelação impugnasse decisão que extinguiu o processo sem 

resolução do mérito.91 Antes da reforma, não se concebia que, diante de uma “sentença 

meramente terminativa”, o tribunal, ao conhecer do recurso, decidisse sobre a res in iudicium 

deducta. Para que se ativesse aos limites objetivos do recurso, deveria “resolver apenas a 

seguinte questão: devia o processo realmente encerrar-se sem tal julgamento?” Caso a 

resposta fosse negativa, resultando no provimento do recurso, o processo retomaria sua 

marcha no juízo a quo.92 

Com a reforma, embora a decisão impugnada não tivesse resolvido o mérito, a 

apelação passou a ser veículo adequado para o tribunal resolver o objeto do processo, desde 

que reconheça o equívoco na decisão terminativa proferida pelo juízo a quo. O § 3º do art. 

515 do CPC/1973 previa: “Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito 

(art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente 

de direito e estiver em condições de imediato julgamento”. Assim, o tribunal, em caso de 

provimento do recurso contra sentença terminativa, substituiria o provimento de extinção 

sem resolução de mérito por outro que resolve o mérito.93 

A inclusão do dispositivo suscitou polêmica, especialmente por conta da redução 

de eficácia do princípio do duplo grau de jurisdição.94 A norma instituída no art. 515, § 3º, 

                                                           
91  Afirmou-se, então, que a modificação fez parte de um conjunto de alterações para “tornar a prestação 

jurisdicional mais simples, mais rápida e mais eficiente”: THEODORO JR., Humberto. Inovações da Lei 

10.353/2001, em matéria de recursos cíveis e duplo grau de jurisdição. Aspectos polêmicos e atuais dos 

recursos e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. São Paulo: RT, 2002, v. 6, p. 263. 
92  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, V, cit., p. 419. 
93  “A decomposição analítica das pretensões do autor (pretensão ao julgamento do mérito, pretensão ao bem 

da vida) permite perceber que ocorre uma supressão de grau jurisdicional sempre que o tribunal destinatário 

da apelação interposta contra sentença terminativa (que se limitou a primeira das pretensões, não se 

pronunciando sobre a segunda), reformar essa sentença e, dando um passo mais adiante, decidir também a 

segunda, que não fora objeto de julgamento pelo juiz (a pretensão ao bem da vida). Tradicionalmente, em 

casos assim cumpria ao tribunal, ao reformar a sentença terminativa e, portanto, afirmar o direito do autor 

ao julgamento de meritis, devolver o processo ao grau inferior, para que sobre este se pronunciasse o juiz” 

(DINAMARCO, Cândido Rangel. O efeito devolutivo da apelação e de outros recursos. Nova era do 

processo civil. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 164-165). 
94  Para uma visão conservadora do duplo grau: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários 

ao Código de Processo Civil. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, tomo VII, p. 38-39. 
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do CPC/1973 estatuiu que seria possível, em sede recursal, a análise de matérias que não 

tinham sido solucionadas pelo juízo a quo. Aplicada a regra, o mérito do processo poderia 

ser decidido unicamente em segunda instância. Para parcela da doutrina, o novo dispositivo 

normativo teria tolhido o duplo grau,95 pois permitiria ao tribunal, ao ensejo de julgar um 

recurso, adentrar em questões que não foram conhecidas pelo juízo de primeiro grau, pelo 

que não se poderia falar, por consequência, em verdadeiro duplo grau: haveria apenas um 

grau de jurisdição dedicado à análise do mérito.96 Por essas razões, conforme parcela da 

doutrina, bem minoritária, é verdade, a norma seria de constitucionalidade duvidosa.97 

No ponto, é perceptível que o legislador resolveu concretizar de modo menos 

intenso o duplo grau de jurisdição em favorecimento da celeridade processual.98 A legislação 

brasileira sopesou os dois princípios e optou por prestigiar a duração razoável do processo – 

que, no momento da reforma, ainda não constava expressamente como direito fundamental 

(art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), mas já era compreendida como aspecto do devido processo 

legal. Afinal, não se revela razoável a anulação do processo, quando o próprio tribunal tem 

condições de resolver o seu mérito, evitando o retorno dos autos à primeira instância para 

                                                           
95  O princípio do duplo grau pode ser compreendido como “possibilidade de reapreciação do mérito da causa, 

por meio de reexame da decisão final de instância original, abrangendo tanto as questões de fato como as 

de direito, por órgão jurisdicional diverso, sendo este de hierarquia superior ou não” (MARCATO, Ana 

Cândida Menezes. Considerações sobre o princípio processual do duplo grau. Teoria do processo – 

panorama doutrinário mundial. Fredie Didier Jr. (org.). Salvador: Juspodivm, 2010, v. 2, p. 58). Sobre o 

tema, conferir, amplamente: LASPRO, Oreste Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito 

processual civil. São Paulo: RT, 1995. 
96  A concepção doutrinária tradicional é bem representada na seguinte passagem: “Será sempre o caso de 

supressão com relação à pretensão de direito material deduzida na petição inicial da ação. Quer dizer, 

haverá, quanto ao mérito, supressão de um grau de jurisdição, toda vez que estejam presentes os 

pressupostos de incidência da regra prevista no § 3º do art. 515” (BANDEIRA DE MELO, Ricardo 

Procópio. Princípio do duplo grau de jurisdição: garantia constitucional, extensão e alguma notas sobre o § 

3º do art. 515 do CPC. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação 

às decisões judiciais. São Paulo: RT, 2005, v. 8, p. 682). Defendendo tratar-se de exceção ao princípio: 

APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos, cit., p. 156.  
97  Assim: PINTO, Nelson Luiz. Manual dos recursos cíveis. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 80. Sobre a 

polêmica: MEDINA, José Miguel Garcia. A recentíssima reforma do sistema recursal brasileiro – análise 

das principais modificações introduzidas pela Lei 10.352/2001, e outras questões. Aspectos polêmicos e 

atuais dos recursos e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. São Paulo: RT, 2002, v. 6, p. 

342-343. Entende ter condição de norma constitucional, decorrente do due process of law, o duplo grau: 

SÁ, Djanira Maria Radamés de. A atividade recursal civil na reforma do poder judiciário. São Paulo: 

Pillares, 2006, p. 24. Igualmente: COVAS, Silvano. O duplo grau de jurisdição. De modo semelhante: 

Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim; Nelson Nery Jr.; Teresa 

Arruda Alvim (coord.). São Paulo: RT, 2000, p. 598-600. MEDINA, José Miguel Garcia. Direito 

processual civil moderno, cit., p. 1259-1260. A natureza constitucional do princípio, no entanto, é refutada 

pela doutrina majoritária e já foi objeto de consideração pelo Supremo Tribunal Federal, que não o 

considerou de matiz constitucional, entendeu que não se trata de uma garantia das partes e reputou válida 

a criação de exceções à sua aplicação pela lei ordinária: STF – Plenário, RHC 79.785-RJ, Rel. Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 29/03/2000, DJ 22/11/2002, p. 57.  
98  ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 534. 
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nova decisão e, em seguida, ocorrer a muito provável nova subida da causa mediante novo 

recurso. Com a possibilidade de julgamento imediato do mérito, entende-se como satisfeito 

o duplo grau de jurisdição com a entrega de uma prestação jurisdicional em primeiro grau 

e outra em segundo grau, sem vincular ao seu conteúdo, isto é, à satisfação do reexame 

efetivo das questões, de modo que, proferida sentença pelo juízo a quo, independentemente 

de ter versado ou não sobre as questões de mérito, torna-se desnecessária a anulação com o 

regresso dos autos para nova decisão, agora sobre o mérito, bastando que o juízo ad quem 

decida o caso adequadamente. Enfim, a partir do julgamento imediato do mérito, pode-se 

afirmar que o direito brasileiro se satisfaz com a existência de duas prestações jurisdicionais, 

emancipando-se o sistema de qualquer exigência relacionada ao conteúdo delas e sem 

garantia de efetivo reexame de questões.99 

Quanto ao duplo grau, enfim, deve-se reconhecer que é menos do que uma garantia, 

mas, sim, uma orientação empírica da disciplina legislativa, sugerido por uma antiga e 

constante experiência.100 O ordenamento jurídico estabelece que, quanto ao mérito (ou 

qualquer questão), há potencialmente mas não necessariamente dois graus de jurisdição – 

com que, deve-se compreender, dois exames em graus distintos da mesma questão.101  

                                                           
99  Note-se que esta é a expressão normalmente atribuída ao duplo grau de jurisdição, que, nos sistemas 

jurídicos em geral, não condiciona a satisfação de seu comando ao efetivo reexame das questões. Nesse 

sentido, Antonio Carlos Araújo Cintra, em texto de 1986, destacava que no direito austríaco o julgamento 

direto do mérito pelo tribunal já era a solução adotada, bem como no direito francês, no direito italiano, 

enquanto no direito alemão se encampava o julgamento direto do mérito como uma faculdade do tribunal, 

cf. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Sobre os limites objetivos da apelação civil, cit., p. 78-80. A título 

exemplificativo, confira-se: GIUDICEANDREA, Nicola. Le impugnazioni civili. Milano: Giuffrè, 1952, v. 

2, p. 99-101. O autor menciona que a regra é a pronúncia do juízo de segundo grau sobre o mérito, 

explicando que previa a lei processual vigente à sua época as hipóteses em que a remessa de volta ao 

primeiro grau era devida. 
100  REDENTI, Enrico; VELLANI, Mario. Diritto processuale civile. Milano: Giuffrè, 2011, p. 436. De modo 

semelhante, embora conclua que se trata de postulado: VIOLIN, Jordão. Onde está a segurança jurídica? 

Colegialidade, polarização de grupo e integridade dos tribunais. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 

268, 2017, p. 413-414. Sobre o ponto, vale lembrar a famosa crítica: “Da un lato, l’appello come giudizio 

de novo porta a quella perniciosa svalutazione del giudizio di primo grado, che già s’è menzionata. 

Dall’altro lato, nessun ordinamento, né in Italia né in qualsiasi altro paese – tanto meno in Francia, dove 

l’idea del ‘double degré de jusdiction’ pur sembra essere particolarmente radicata – considera il doppio 

grado di giurisdizione come una garanzia costituzionale, protetta cioè come una garanzia fondamentale e 

inderogabile. Al contrario, le deroghe ci sono, sono frequenti e, neanche a farlo apposta, si riferiscono assai 

spesso alle cause di minor valore ossia, nella maggior par dei casi, alle cause dei poveri” (CAPPELLETTI, 

Mauro. Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile. Giustizia e società. Milano: Edizione di 

Comunità, 1972, p. 117). 
101  MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile. 8ª ed. Milano: CEDAM, 2018, v. II, p. 602. Ver, 

também, com muito proveito, a conclusão de que não vige o tantum appellatum quantum iudicatum, mas 

que o duplo grau significa, apenas, a dupla possibilidade de exame de mérito: ZANZUCCHI, Marco Tullio. 

Nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove in appello. Milano: Società Editrice Libraria, 1916, p. 138-

142. 
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Trata-se, enfim, de uma redução de eficácia do princípio do duplo grau totalmente 

viável por mudança legislativa.102 

É curioso notar que o dispositivo, na verdade, significou um retorno ao sistema 

processual brasileiro anterior. Como noticia MACHADO GUIMARÃES, o direito brasileiro 

anterior ao CPC/1939 trabalhava com a possibilidade de incursão do tribunal no mérito do 

processo independentemente de o juízo de primeiro grau tê-lo analisado ou não: “satisfeita 

a exigência do duplo grau de jurisdição mediante a simples possibilidade de dois exames 

sucessivos da mesma relação de direito em litígio”, logo, não se considerava condição 

necessária que o respectivo juiz se pronunciasse sobre o mérito da questão; bastaria que 

tivesse podido fazê-lo. Enfim, nas Ordenações e nas leis processuais anteriores ao 

CPC/1939, “mesmo que o juiz do primeiro grau não tenha decidido todas as questões de 

mérito suscitadas pelas partes”, estaria “o tribunal da apelação investido do conhecimento 

integral das aludidas questões, em virtude do efeito devolutivo do recurso”.103  

Todavia, o CPC/1939 passou a exigir que as questões de mérito fossem analisadas 

pelo juízo de primeira instância para a satisfação do duplo grau – ou, ao menos, foi assim 

que ele foi lido.104 A mesma exigência foi mantida pelo CPC/1973, o que veio a se relativizar 

apenas com a reforma empreendida pela Lei 10.352/2001. 

Assim, o julgamento direto do mérito pelo tribunal, inicialmente nomeado de 

julgamento da causa madura em sede recursal, teve a sobrelevada importância de 

ressignificar o duplo grau de jurisdição na justiça cível brasileira, atribuindo-lhe uma 

perspectiva mais coerente.105 Antes, considerava-se que o duplo grau teria sido infringido se 

                                                           
102  Assim: SANTOS, Ernane Fidélis dos. Evolução legislativa do sistema recursal de primeiro grau no Código 

de Processo Civil brasileiro. Meios de impugnação ao julgado civil – Estudos em homenagem a José Carlos 

Barbosa Moreira. Adroaldo Furtado Fabrício (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 211. 
103  MACHADO GUIMARÃES, Luiz. Efeito devolutivo da apelação. Estudos de direito processual civil. Rio 

de Janeiro-São Paulo: Jurídica e Universitária, 1969, p. 217-218. Também destaca esse ponto, bem como a 

existência de regras similares em sistemas estrangeiros: MALLET, Estêvão. Reforma de sentença 

terminativa e julgamento imediato do mérito (Lei 10.352). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis 

e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim (coord.). 

São Paulo: RT, 2003, v. 7, p. 184-186. 
104  “O nôvo Código de Processo Civil, porém, quebrando essa tradição, foi mais rigoroso e preciso na 

conceituação do duplo grau de jurisdição, exigindo, como condição de admissibilidade do segundo exame 

pleno, uma decisão sôbre o mérito proferida em primeira instância” (Idem, p. 218). 
105  “No direito europeu nunca houve necessidade de dispositivo semelhante, porque sempre se aceitou a causa 

madura como uma consequência do princípio do duplo grau de jurisdição. Contudo, no direito brasileiro, o 

princípio era interpretado de forma sui generis, prevalecendo o entendimento de que o direito ao duplo grau 

de jurisdição garantia às partes dois julgamentos de mérito. A partir dessa orientação, a doutrina e a 

jurisprudência pátrias entendiam que se o juiz tinha extinguido o processo sem julgamento do mérito e o 

autor apelasse pedindo a reforma da sentença, o tribunal, reconhecendo o erro da decisão recorrida, tinha 

de anulá-la e devolver ao juiz de primeiro grau o julgamento da causa, para que ele próprio proferisse uma 
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o juiz prolatasse uma sentença terminativa e o tribunal proferisse uma decisão de mérito, 

pois as questões decididas por este não teriam sido examinadas por aquele, condicionando, 

na hipótese, a preservação do duplo grau à efetiva ocorrência de duplo exame das mesmas 

questões.106  

Por exemplo, em caso de cumulação de defesas, tendo o magistrado adotado a 

primeira delas – teria deixado de analisar as posteriores –, não se considerava existir 

supressão de instância se o tribunal, entendendo inadequada a tese acolhida na sentença, 

passasse a analisar as demais teses defensivas (norma hoje encampada no art. 1.013, § 2º, do 

CPC).107 Diga-se o mesmo quando o tribunal reformasse sentença de mérito para proferir 

decisão terminativa com base em questão não conhecida pelo juiz. Com a Lei 10.352/2001 

inicia-se a generalização da seguinte base conceitual: o que importa é a prestação 

jurisdicional, sendo irrelevante o teor de seu conteúdo; uma vez tendo sido proferida uma 

decisão, cabe ao tribunal distribuir justiça do modo adequado, resolvendo as questões 

pertinentes, mesmo que não tenham sido abordadas na decisão impugnada – e desde que a 

causa esteja “madura” para julgamento.108 

De fato, a mudança revelou-se tão importante que se chegou a afirmar que o sistema 

recursal brasileiro, a partir da possibilidade do julgamento direto do mérito pelo tribunal, 

deixou de ter natureza de revisio prioris instantiae e passou a ser caracterizado, na hipótese, 

como verdadeiro novum iudicium, permitindo-se ao órgão jurisdicional superior o mais 

amplo exame da causa, nas questões de fato e de direito, julgando-a ex novo.109 

Na doutrina, após a inclusão da norma no sistema, eram recorrentes discussões 

acerca de dois pontos, o primeiro: o emprego do verbo “pode”, o que significaria uma 

faculdade do tribunal decidir o mérito diretamente, segundo seu critério discricionário; ou, 

                                                           
nova sentença” (GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, v. III, p. 

104). 
106  “Quanto às sentenças terminativas sem julgamento do mérito, há dissolução do que se julgou; de modo que 

somente isso vai ao conhecimento do órgão ad quem. Se esse conhecesse o que não foi objeto de apelação 

estaria a infringir as regras jurídicas de competência, o princípio do duplo grau de jurisdição, que está à 

base da apelação” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo 

Civil, VII, cit., p. 172). 
107  BOLZANI, Virginia Brodbeck. Efeito devolutivo da apelação. Rio de Janeiro: Aide, 2001, p. 102. 
108  Nesse sentido: LASPRO, Oreste Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil, 

cit., p. 164-166. Igualmente destacando hipóteses em que situações similares ocorriam e que “já havia em 

nosso ordenamento outras hipóteses de supressão de grau de jurisdição”: OLIVEIRA, Pedro Miranda de. 

O duplo grau de jurisdição e o julgamento imediato pelos tribunais no CPC/2015. Aspectos polêmicos dos 

recursos cíveis e assuntos afins, v. 13. São Paulo: RT, 2017, p. 413-414. 
109  TUCCI, José Rogério Cruz e. Lineamentos da nova reforma do CPC. 2ª ed. São Paulo: RT, 2002, p. 99. 
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por outra perspectiva, significaria a necessidade de que a parte, em seu recurso, deduzisse 

pedido expresso no sentido do julgamento direto do mérito; ou, ainda, seria apenas um mau 

uso terminológico, que não reduziria a cogência da norma, pelo que seria um imperativo da 

duração razoável que o tribunal, percebendo a hipótese de aplicação da norma, ingressasse 

no julgamento direto do mérito.110 A segunda questão era ligada à expressão “questão 

unicamente de direito”, bem como à exigência de “condições de imediato julgamento”,111 

que a doutrina se dedicava a esclarecer, chegando à conclusão, majoritária, de que 

significava a desnecessidade de produção de provas.112 

No CPC/2015, a regra ganhou ainda mais abrangência e não olvidou os pontos 

objeto de atenção doutrinária.  

A norma preconiza que o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando o 

processo estiver em condições de imediato julgamento. O art. 1.013, § 3º, previu a decisão 

imediata do mérito como poder-dever do tribunal, o que quer dizer que a aplicação da regra 

independe de pedido da parte e não pode ser afastada pelo desinteresse do tribunal em aplicá-

la.113 O julgamento imediato do mérito é um efeito atribuído ao reconhecimento de alguma 

das hipóteses previstas em seus incisos, logo, o tribunal deve passar ao julgamento do mérito 

quando, encontrando-se o processo apto a ser julgado, reconhecer que houve a extinção sem 

resolução de mérito indevida ou decretar a nulidade por falta de congruência ou por falta de 

fundamentação adequada.114 Trata-se da eficácia legal de uma decisão nesse sentido, 

determinando o prosseguimento do procedimento recursal para a solução do mérito do 

processo. Não há, para a incidência da norma, a previsão em seu suporte fático de qualquer 

tipo de manifestação de vontade ou de assentimento das partes; trata-se de um ato-fato.115 É, 

com efeito, uma regra de julgamento para as hipóteses enumeradas no art. 1.013, que precisa 

                                                           
110  Sobre o debate, conferir: APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos, cit., p. 163-170. 

Ver também: MALLET, Estêvão. Reforma de sentença terminativa e julgamento imediato do mérito (Lei 

10.352), cit., p. 194-197. 
111  Os dois pressupostos, na verdade, sobrepunham-se, cf. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários 

ao Código de Processo Civil, V, cit., p. 431. 
112  Com compilação doutrinária a respeito, conferir: GONÇALVES, Mauro Pedroso. Recurso de apelação e 

novas aplicações de seu efeito devolutivo. Curitiba: Juruá, 2009, p. 87-90. 
113  BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, 

v. XX, p. 113.  
114  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Apelação: admissibilidade e efeitos, cit., p. 448. 
115  Sobre o conceito de ato-fato processual: CAMPOS, Eduardo. Ato-fato processual: reconhecimento e 

consequências. Revista de Processo, v. 254, p. 75-90, 2016. 
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ser observada.116 Caso o tribunal deixe de proceder com o julgamento imediato do mérito, 

comete erro de procedimento.117 

Quanto à substituição da expressão “questão exclusivamente de direito” por 

“condições de imediato julgamento”, a regra tornou-se mais adequada: não se assegura uma 

dupla resolução das questões de fato. Não há direito de ter um primeiro julgamento do juízo 

a quo quanto às questões fático-probatórias para que, em seguida, possa o tribunal revisá-

las.118 A exigência para a aplicação do instituto é de que o processo esteja apto a ser decidido 

pelo juízo ad quem, pouco importando se as questões que deve resolver são exclusivamente 

de fato, exclusivamente de direito, ou que ambos os tipos de questões precisem ser 

resolvidas. Realmente, a regra pode ser aplicada mesmo que existam questões fáticas a serem 

solucionadas, bastando que estejam tais questões em condições de imediato julgamento, ou 

seja, que a prova já tenha sido produzida ou que seja desnecessária.119 Caso contrário, o 

campo de incidência da norma seria diminuto: é raro que não se apresente uma questão fática, 

ainda que solucionável mediante prova exclusivamente documental, o que reduziria 

sobremaneira a aplicabilidade do julgamento imediato do mérito.120 Estando o processo 

pronto para a tomada de decisão quanto ao mérito, sem necessidade de dilação 

procedimental, aplica-se o julgamento imediato do mérito.121 Normalmente, a regra é 

interpretada da seguinte maneira: sendo desnecessário percorrer procedimento para a 

produção de provas, é possível o imediato julgamento do mérito. 

                                                           
116  SIQUEIRA, Thiago Ferreira. Duplo grau de jurisdição e “teoria da causa madura” no novo Código de 

Processo Civil. Coleção novo CPC: Doutrina Selecionada – Processo nos tribunais e meios de impugnação 

às decisões judiciais. Lucas Buril de Macêdo; Ravi Peixoto; Alexandre Freire (org.). 2ª ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p. 863. Assim, com razão, afirma-se que a norma tolheu o princípio dispositivo em grau 

recursal: BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação, cit., p. 164-165. Porém, não é correta a 

associação com o efeito translativo, feita em: QUEIROZ, Pedro Gomes de. A apelação no CPC/2015, cit., 

p. 189-190.  
117  Em sentido contrário, entendendo que o retorno para o primeiro grau deve ser analisado caso a caso pelo 

tribunal, de acordo com a sua conveniência, inclusive pedagógica (no caso de falta de fundamentação): 

ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 537.   
118  GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil, cit., v. III, p. 104-105. 
119  Nesse sentido: USTÁRROZ, Daniel; PORTO, Sergio Gilberto. Manual dos recursos cíveis, cit., p. 151-

152. Já propunha essa solução mesmo no sistema anterior: MALLET, Estevão. Reforma de sentença 

terminativa e julgamento imediato do mérito. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros 

meios de impugnação às decisões judiciais. São Paulo: RT, 2003, v. 7, p. 193. SILVA, Márcio Henriques 

Mendes da. Tentativa de sistematização do efeito devolutivo dos recursos. Aspectos polêmicos e atuais dos 

recursos cíveis. Nelson Nery e Teresa Arruda Alvim (coord.). São Paulo: RT, 2007, v. 11, p. 218-219.  
120  SIQUEIRA, Thiago Ferreira. Duplo grau de jurisdição e “teoria da causa madura” no novo Código de 

Processo Civil, cit., p. 861. 
121  Discorda-se da conclusão de que o dispositivo só se aplica em casos passíveis de julgamento antecipado do 

mérito: BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação, cit., p. 167. 
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Outra conclusão que se pode tirar da exigência de “processo maduro” é a de que a 

apelação contra “sentença de indeferimento liminar da petição inicial jamais enseja o 

imediato julgamento do mérito da causa”.122 Esse entendimento se dá porque, primeiro, as 

contrarrazões ao recurso não se confundem com a contestação,123 e, segundo, não poderia o 

tribunal converter o julgamento em diligência para que se oportunize a resposta à 

demanda.124 

Porém, na doutrina, há entendimento em sentido contrário, que defende a 

possibilidade, mesmo nos casos de indeferimento ou de julgamento liminar pela 

improcedência, de decisão imediata do mérito pelo tribunal, desde que seja dada 

oportunidade ao réu de contestar a demanda e de que não seja necessária a produção de 

provas.125  

Esta última opção parece ser a mais acertada. Frise-se: a diretriz é que, uma vez 

entregue a prestação jurisdicional, o retorno ao primeiro grau deve ser evitado, devendo a 

Corte resolver o mérito sempre que puder. O melhor, sobretudo sob a lente da eficiência e 

da celeridade, é evitar a descida do processo apenas para a tomada de uma decisão que muito 

provavelmente será impugnada para retornar, mais uma vez, ao tribunal. Basta respeitar a 

garantia fundamental do contraditório e, em seguida, proferir a decisão de mérito. O que, 

afinal, impede ou obsta o tribunal de dar um simples despacho intimando a parte para se 

                                                           
122  SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 374. 
123  No sistema do CPC/1973, entendia que as contrarrazões contra o julgamento liminar pela improcedência 

tinham natureza de contestação: LIMA, Patrícia Carla de Deus. O julgamento da apelação do art. 285-A do 

CPC. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis. Nelson Nery e Teresa Arruda Alvim (coord.). São 

Paulo: RT, 2007, v. 11, p. 279. Há quem entenda, ainda, que o recurso só terá natureza de contrarrazões se 

o réu assim optar: ELIAS, Carlos Eduardo Stefen. Apelação – Os limites objetivos do efeito devolutivo, cit., 

p. 117. 
124  CAMBI, Eduardo. Questões recursais envolvendo a aplicação do art. 285-A do CPC. Aspectos polêmicos 

e atuais dos recursos cíveis. Nelson Nery e Teresa Arruda Alvim (coord.). São Paulo: RT, 2007, v. 11, p. 

65-66. No mesmo sentido: MEDINA, José Miguel Garcia. A recentíssima reforma do sistema recursal 

brasileiro – análise das principais modificações introduzidas pela Lei 10.352/2001, e outras questões. 

Aspectos polêmicos e atuais dos recursos e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. São 

Paulo: RT, 2002, v. 6, p. 346-347. Também entende inadequada a aplicação do dispositivo, porém sem 

considerar a possibilidade de conversão em diligência: SIQUEIRA, Thiago Ferreira. Duplo grau de 

jurisdição e “teoria da causa madura” no novo Código de Processo Civil, cit., p. 867. 
125  “Porém, o simples fato de a demanda ter sido liminarmente julgada em primeira instância não inviabiliza o 

aprofundamento no exame das questões de mérito diretamente em segunda instância, inclusive para que ela 

seja considerada procedente, com uma reviravolta no resultado do processo. Basta, repise-se, que nenhuma 

outra atividade seja necessária ao deslinde da causa” (BONDIOLI, Luís Guilherme Aidar. Comentários ao 

Código de Processo Civil, XX, cit., p. 113). Admite o julgamento direto no caso de improcedência liminar: 

DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil, v. 3, cit., p. 182-

184. Admite a aplicação do julgamento direto, porém apenas se for para a rejeição do pedido do autor: 

ARRUDA ALVIM, Teresa. Nulidades do processo e da sentença, cit., p. 255. 
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defender e, em seguida, decidir o mérito? Não se encontra outra resposta senão uma visão 

excessivamente formalista e arraigada a antigos dogmas, pois, atualmente, é inegável que a 

parte não tem direito ao exame do mérito em dois graus. Trata-se, enfim, de uma providência 

simples, uma intimação para oferecer defesa, que é uma intimação como outra qualquer, 

algo que absolutamente não é estranho, e muito menos impossível ou mesmo difícultoso, ao 

procedimento em tribunal. Em seguida, não sendo necessária a tomada de providências 

(especialmente a do art. 350 do CPC), é só proceder com o julgamento da causa.  

Conforme previsão do CPC/2015, o instituto é aplicável nos casos em que houver 

decisão com vício de fundamentação, nula por falta de congruência, omissa no exame de 

pedido, de extinção sem resolução do mérito ou de extinção com resolução do mérito por 

prescrição ou decadência. Nessas hipóteses, o tribunal deverá ingressar no objeto litigioso 

do processo, desde que não exista alguma razão impeditiva que recomende o retorno do 

processo ao primeiro grau, nomeadamente a necessidade de trilhar o procedimento de 

produção de provas ou de seguir caminhos procedimentais outros para a prolação de decisão 

válida.  

Note-se que as novas hipóteses previstas no § 3º do art. 1.013 trazem errores in 

procedendo, que tradicionalmente ensejavam a anulação da decisão, de modo que, antes da 

previsão do julgamento imediato do mérito, ficava determinado ao juízo a quo que retomasse 

o processo e prolatasse nova decisão, desta vez com a atenção e o cuidado para não incidir 

no mesmo vício.126 Com a configuração atual do julgamento imediato do mérito pelo 

tribunal, ocorre a imediata substituição da decisão eivada de nulidade por uma decisão, que, 

reconhecendo tal vício, passa a corrigi-lo.127 

No inciso II prevê-se a decisão imediata do mérito quando o tribunal “decretar a 

nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de 

pedir”. Nos casos em que a sentença for extra petita ou extra causa petendi, portanto, 

decidindo sobre coisa diversa daquela demandada, seja pelos limites estipulados no pedido 

ou na causa de pedir, o juízo ad quem reconhecerá o vício, decretará a nulidade e, em 

seguida, proferirá nova decisão, desta vez atendo-se aos limites objetivos da demanda. 

                                                           
126  ARRUDA ALVIM, Eduardo; ARRUDA ALVIM, Angélica; FERREIRA, Eduardo Aranha. Os efeitos 

devolutivo e translativo da apelação no CPC/2015. In: Nelson Nery Jr.; Teresa Arruda Alvim (coord.). 

Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins, v. 13. São Paulo: RT, 2017, p. 150. 
127  “Não se trata, destarte, de relevar a nulidade da sentença, mas, na verdade, de verificar a possibilidade de 

que, após a sua pronúncia, o órgão ad quem julgue desde logo o mérito” (SIQUEIRA, Thiago Ferreira. 

Duplo grau de jurisdição e “teoria da causa madura” no novo Código de Processo Civil, cit., p. 870). 
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Coisa diversa ocorre se a decisão for ultra petita. Neste caso é plenamente suficiente 

a decretação de nulidade da parcela do dispositivo da decisão que ultrapassou a fronteira do 

pedido. Não há sentido, nesta hipótese, em proferir nova decisão, uma vez que basta a 

eliminação do que transbordou ao pedido para regularizar a sentença, extirpando o error in 

procedendo.128 

Deve se destacar que as hipóteses previstas nos incisos do art. 1.013, § 3º, não 

exaurem a aplicabilidade do dispositivo. O tribunal deve proceder ao julgamento imediato 

do mérito sempre que preenchido o seu requisito fundamental: estiver a causa em condições 

para ser julgada. Ocorrendo isso, não se justifica a anulação da sentença ou, de qualquer 

modo, a remessa ao primeiro grau. Veja-se, por exemplo, o que ocorre nos casos de 

cumulação de causas de pedir, cumulação de defesas, ou de dedução de pedidos subsidiários: 

em todas essas hipóteses o juiz de primeiro grau pode deixar de analisar questões que o 

tribunal deve resolver, se reconhecer razão na impugnação. Na verdade, a decisão imediata 

do mérito é uma opção de estruturar o sistema de modo a privilegiar a duração razoável do 

processo em vez do amplo reexame de questões, que se revela como uma alternativa custosa 

e ineficiente, e, por isso mesmo, foi descartada. A ratio essendi do instituto é evitar idas e 

vindas do processo, com os custos e prejuízos a isso inerentes, cumprindo ao tribunal 

resolver diretamente o objeto do processo sempre que possível. Essa diretriz se manifesta 

nas hipóteses previstas expressamente na regra do § 3º do art. 1.013, mas deve ser seguida 

quando presentes as mesmas razões, logo, deve-se proceder com a resolução direta do objeto 

do processo toda vez que isso for viável.129 

Há quem defenda que, sendo hipótese de aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC, 

estar-se-ia diante de caso de “competência originária para o julgamento da causa” do 

tribunal.130 Mesmo que o tribunal analise o mérito pela primeira vez, não é correto falar em 

competência originária. A competência originária é para a propositura de ação, o que não é 

o caso: o tribunal analisa o mérito no procedimento recursal, e foi o recurso que legitimou a 

atuação jurisdicional. Não se pode confundir as coisas: o que autoriza o processamento e a 

decisão pelo tribunal, seja na revisão de questões decididas ou na resolução de questões que 

não foram analisadas em primeiro grau, é um recurso e não uma ação; dizer que se trata de 

                                                           
128  Já defendia a solução dessa forma, inclusive citando precedentes judiciais nesse sentido: CINTRA, Antonio 

Carlos de Araújo. Sobre os limites objetivos da apelação civil. São Paulo, 1986, p. 80-81. No CPC atual: 

DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil, v. 3, cit., p. 198. 
129  Assim também: GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil, cit., v. III, p. 105-106.  
130  JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis, cit., p. 365. 
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primeira análise da matéria não significa que isso será feito, necessariamente, em exercício 

de competência originária. A competência do tribunal é para decidir o recurso, o que foi 

alterado foi o objeto do juízo recursal, e não a natureza da competência.131 

Na aplicação do julgamento imediato do mérito é necessária uma cautela 

importante, que o regramento legal não deixa clara. É fundamental que o tribunal preocupe-

se em implementar o contraditório.  

Muito embora tal alerta pareça desnecessário, sobretudo em virtude do reforço do 

direito de participação e do contraditório e da consagração da proibição de decisão-surpresa, 

que se encontram no arts. 9º e 10 do CPC, ele é essencial, já que o próprio Código deixou de 

destacar o contraditório no julgamento direto do mérito, levando a crer que, assim como se 

procedia no sistema processual predecessor, é lícito ao órgão jurisdicional prosseguir para o 

julgamento do mérito sem intimar os interessados para que se manifestem. No procedimento 

recursal, as partes não tiveram a oportunidade de se direcionarem ao órgão jurisdicional para 

convencê-lo das razões pelas quais merecem um julgamento de mérito favorável. O recurso 

impugna a decisão, que não versa sobre o mérito do processo; logo, não pode o recurso ou 

as contrarrazões serem tidas como uma oportunidade adequada para manifestação sobre o 

mérito do processo.132 

Desse modo, a correta condução do procedimento recursal exige que o órgão 

judicante, ao deliberar ser caso de aplicação do § 3º do art. 1.013, convencendo-se de que é 

devido o ingresso no mérito do processo, converta o julgamento em diligência, intimando as 

partes para que se manifestem sobre a matéria (art. 933 do CPC). Depois disso, deve incluir 

o processo novamente em pauta, garantindo às partes o direito à sustentação oral. Sem isso, 

tolhe-se injustificadamente o direito de participação e o contraditório.133 

Finalmente, é de se enfatizar que dispositivo normativo deve ser lido, antes de tudo, 

como uma diretriz para a tomada de decisão em juízos recursais – é, sob esse aspecto, 

também uma manifestação da primazia do mérito. Isso significa que é permitido – e mais do 

                                                           
131  BARIONI, Rodrigo. A proibição da reformatio in peius e o § 3º do art. 515 do CPC. Aspectos polêmicos e 

atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. São Paulo: RT, 2005, v. 

8, p. 715-716. O processualista paulista constrói o raciocínio da competência recursal funcional como 

justificativa para a prescindibilidade do pedido do recorrente para que o tribunal decidisse o mérito 

diretamente, levando em consideração a sistemática do CPC/1973. Similarmente: GONÇALVES, Mauro 

Pedroso. Recurso de apelação e novas aplicações de seu efeito devolutivo, cit., p. 100-105. 
132  Este alerta já havia sido feito mesmo antes do CPC/2015, tomando em conta a reforma do Código de 1973: 

TUCCI, José Rogério Cruz e. Lineamentos da nova reforma do CPC, cit., p. 101. 
133  Em sentido contrário: FERREIRA, William Santos. Comentários ao art. 1.013. Comentários ao Código de 

Processo Civil. Cassio Scarpinella Bueno (coord.). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 444. 
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que isso, desejável –, que, em hipóteses não listadas similares o mérito seja diretamente 

resolvido em sede recursal: afinal, a norma nada mais é do que “um atalho, legitimado pela 

aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem 

prejuízo a qualquer das partes”.134 Pense-se, por exemplo, na extinção parcial do processo, 

quanto a uma pretensão deduzida em juízo. Em sede de agravo de instrumento é possível 

que, preenchidos os requisitos do art. 1.013, § 3º, proceda-se diretamente à resolução do 

mérito do processo. Deve-se, enfim, sempre que possível preferenciar a resolução imediata 

do mérito, como mecanismo de efetivação da eficiência processual e da duração razoável do 

processo.135 

Vistas as características gerais do julgamento imediato do mérito, passa-se a fazer 

algumas considerações sobre a relação do instituto com o objeto do juízo recursal. 

O julgamento direto do mérito promove a ampliação do objeto do juízo recursal. O 

recurso versa sobre um error in iudicando (inc. I), em que se aplicou equivocadamente uma 

norma que leva à inadmissibilidade do processo, ou um error in procedendo, por falha no 

dever de congruência (inc. II e III) ou na fundamentação da decisão (inc. IV). São esses erros 

de decisão que podem ser efetivamente impugnados. Não há impugnação, no recurso, quanto 

ao mérito, pela simples razão de que o mérito não foi resolvido. Todavia, permite-se a 

ampliação do objeto do juízo recursal, desprendendo-lhe do recurso e da decisão impugnada, 

de modo a autorizar que verse sobre questão principal diversa, resgatando o objeto do 

processo e permitindo, assim, a solução direta do mérito.136 

O objeto do recurso, o que se dedica a impugnar e, portanto, o que se quer ver 

corrigido, é a extinção inadequada do processo, a falha em respeitar os limites da demanda 

ou um defeito na motivação; todavia, o procedimento recursal, nestas hipóteses, não se 

dedica unicamente à resolução do vício apontado. Exige-se que o juízo ad quem, caso 

reconheça o ilícito apontado no recurso, não se limite a decretá-lo: amplia-se o objeto do 

juízo recursal, que vai além da impugnação deduzida no recurso, para completar a prestação 

jurisdicional definitivamente.  

                                                           
134  DINAMARCO, Cândido Rangel. O efeito devolutivo da apelação e de outros recursos, cit., p. 180. 
135  Já defendia a interpretação extensiva do julgamento direto do mérito no CPC/1973: GONÇALVES, Mauro 

Pedroso. Recurso de apelação e novas aplicações de seu efeito devolutivo, cit., p. 118-154. 
136  Semelhantemente: BARIONI, Rodrigo. A proibição da reformatio in peius e o § 3º do art. 515 do CPC. 

Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. São 

Paulo: RT, 2005, v. 8, p. 703. 
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Por essa perspectiva, fica evidente que a decisão imediata do mérito pelo tribunal 

não é decorrente do recurso, propriamente dito, mas, sim, de um efeito atribuído à 

procedência da impugnação, que atua independentemente da vontade do recorrente. É uma 

decorrência legal do fato da decisão de procedência do recurso (vista, aqui, como ato-fato), 

que tem por eficácia a instauração do procedimento, em sede recursal e talvez sem solução 

de continuidade, para decisão do mérito do processo.137 

Isso torna claro que a decisão do mérito não enseja reformatio in peius.138 Não é 

que o tribunal reforme a sentença para colocar em seu lugar uma decisão de mérito, que pode 

ser desfavorável. Na verdade, a decisão do pedido recursal volta-se a declarar que não era o 

caso de extinção sem resolução do mérito ou a decretar a nulidade da sentença. A decisão de 

mérito que se segue não é decorrência do recurso, mas da ampliação do objeto do juízo 

recursal, estabelecida no art. 1.013, § 3º, do CPC: resgatam-se os pedidos das partes, na ação 

e na defesa, para que se resolva o objeto do processo. A decisão do mérito no procedimento 

recursal não reforma a decisão de primeiro grau – até porque não houve sequer decisão de 

mérito a ser reformada –, ela acrescenta algo novo. Não há, desse modo, que se falar em 

reforma para pior, na medida em que a decisão do tribunal não está efetivamente a reformar 

nada, mas a decidir pela primeira vez sobre o mérito.139 

Poder-se-ia pensar que, pragmaticamente, é possível verificar uma reforma para 

pior, e que, como ela é medida pela consequência prática, haveria, aí, uma reformatio in 

peius permitida pelo ordenamento brasileiro.140 De fato, do ponto de vista prático há a piora 

da situação. 

                                                           
137  Equivocadamente relaciona o julgamento direto do mérito com a profundidade do efeito devolutivo e com 

o efeito translativo: GRANADO, Daniel Willian. Recurso de apelação no novo Código de Processo Civil, 

cit., p. 157 e 171. 
138  Contrariamente: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Apelação: admissibilidade e efeitos, cit., p. 454. 

LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. A reformatio in peius no direito processual civil. In: Nelson Nery Jr. 

e Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de 

impugnação às decisões judiciais. São Paulo: RT, 2005, v. 8, p. 37. BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. 

Comentários ao Código de Processo Civil, XX, cit., p. 111-112. KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. O CPC 

2015 e a relativização do princípio da proibição da reformatio in pejus. Coleção novo CPC: Doutrina 

Selecionada – Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macêdo; 

Ravi Peixoto; Alexandre Freire (org.). 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 648-649. 
139  Nesse sentido: BARIONI, Rodrigo. A proibição da reformatio in peius e o § 3º do art. 515 do CPC, cit., p. 

717-718. Assim também, já levando em consideração o Código vigente: OLIVEIRA, Pedro Miranda de. O 

duplo grau de jurisdição e o julgamento imediato pelos tribunais no CPC/2015, cit, p. 416-418. ASSIS, 

Araken de. Manual dos recursos. 9ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 144-145. 
140  Destacando que, tradicionalmente, a reforma para pior é examinada do ponto de vista prático: BARBOSA 

MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 432-433. BARBOSA 

MOREIRA, José Carlos. Reformatio in peius (Processo Civil). Direito processual civil (ensaios e 

pareceres). Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 147. Frise-se, porém, que o conceito leva em conta decisões 
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Porém, não adianta falar de peius do ponto de vista prático, se não há reformatio. 

A reforma para pior está ligada à alteração para pior de uma determinada situação jurídica, 

que foi declarada judicialmente e submetida a recurso.141 No caso do julgamento direto do 

mérito, não é a situação jurídica declarada judicialmente e submetida a recurso que é piorada. 

No provimento impugnado, afirmava-se a inexistência do direito do recorrente a um 

provimento de mérito, o que é reformado para garantir esse direito. No exame do mérito pelo 

tribunal é examinada outra situação jurídica, diversa da impugnada.  

A decisão do 1.013, § 3º, do CPC não reforma nada, ela é um novo juízo, que tem 

por objeto matéria diversa da impugnada. Não se pode falar de reforma para pior se não se 

trata de reforma. Portanto, do ponto de vista analítico, não é adequado falar em reformatio 

in peius no julgamento direto do mérito em recurso.  

 

3.2. Novas alegações fáticas e jurídicas veiculadas por recurso 

As possibilidades e limites de novas alegações fáticas e jurídicas, de dedução de 

novas demandas e de novas exceções, e também a possibilidade de produzir novas provas 

em sede recursal são todas agregadas em grande conjunto que, tradicionalmente, o direito 

processual agrupa sob a nomenclatura de ius novorum ou beneficium nondum deducta 

deducendi et nondum probata probandi.142  

É regra já tradicional do direito brasileiro a que permite a alegação justificada de 

novos fatos em grau recursal. Realmente, o CPC de 1939 permitia que a parte trouxesse 

novos fatos, desde que provasse que não o fez antes por força maior (art. 824, § 1º). No CPC 

de 1973, igualmente permitia-se que as questões de fato não suscitadas o fossem em sede de 

apelação, desde que comprovado que não foram arguidas antes por motivo de força maior 

(art. 517), basicamente repetindo o Código anterior.  

O CPC/2015, no art. 1.014, na parte dedicada à apelação, dá continuidade a essa 

norma ao estipular que as “questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser 

suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. 

                                                           
de meritis, de modo que a sua aplicação sem as devidas adaptações às particularidades do julgamento direto 

do mérito, em que se profere decisão de mérito a partir da impugnação a decisão terminativa, é uma 

extensão injustificada do conceito. 
141  Conferir: TONIOLO, Ernesto José. A evolução do conceito de reformatio in peius e a sua proibição no 

sistema recursal do processo civil. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 254, 2016, p. 257-280. 
142  ZANZUCCHI, Marco Tullio. Nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove in appello. Milano: Società 

Editrice Libraria, 1916, p. 1. 
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A norma do art. 933, por sua vez, preconiza que: “Se o relator constatar a ocorrência de fato 

superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não 

examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para 

que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias”. Há, assim, no direito processual brasileiro, a 

tradicional permissão de inovar por motivo de força maior.143  

Some-se ao fato de que o art. 493 do CPC preconiza que: “Se, depois da propositura 

da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento 

do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no 

momento de proferir a decisão”. 

São duas as diretivas.  

A primeira é de que o sistema processual prioriza um acertamento fático que seja o 

mais possivelmente fiel aos eventos que efetivamente se sucederam, pelo que torna possível 

que alegações fáticas sejam trazidas em momentos processuais que não são típicos para 

isso.144 Permite-se, por se ter acesso a uma prova ou mesmo pela ciência posterior de um 

fato que já existia, trazer um ponto fático, que, naturalmente, poderá ser controvertido.  

A segunda é a de que a decisão deve refletir o estado atual de coisas, notadamente 

nos casos em que houve, após a demanda, algum evento relevante que possa influenciar na 

relação jurídica deduzida em juízo. Isso significa que é possível o surgimento de fatos em 

momento posterior ao da estabilização da demanda, e esses fatos podem ser alegados e 

devem ser levados em conta na decisão judicial, o que possivelmente originará questões 

fáticas durante o trâmite do processo. Isso porque ordenamento processual não pretende que 

a decisão nasça desatualizada.145 

O norte estabelecido pelo sistema processual não se altera na sistemática recursal: 

os fatos supervenientes devem ser levados em consideração na decisão do recurso, bem 

como é possível que sejam suscitadas novas questões fáticas, desde que o interessado prove 

que deixou de levá-las a conhecimento anteriormente por motivo de força maior.146 

                                                           
143  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, V, cit., p. 455. 
144  DE CRISTOFARO, Marco. Nuove prove in appello, poteri istruttori officiosi e principii del giusto processo 

(Nota a Cass. 13 dicembre 2000, n. 15716). Corriere Giuridico, 2002, p. 119.  
145  CUNHA, Leonardo Carneiro da. A atendibilidade dos fatos supervenientes no processo civil. Coimbra: 

Almedina, 2012. 
146  “Ocorre que, consistindo o processo numa sequência lógica e encadeada de atos que se sucedem no tempo, 

durante sua pendência podem ocorrer eventos que interferem no direito material em disputa. Ademais, 

existem certos temas sensíveis no direito material e no direito processual, que levam o legislador a autorizar 

debates inéditos a seu respeito no processo, mesmo nas fases mais avançadas, independentemente de se 
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Com efeito, não só os fatos supervenientes – isto é, que surgiram após o momento 

comum para sua alegação em juízo – podem ser objeto de alegação posterior: os fatos velhos 

que passam a ser conhecidos posteriormente à oportunidade processual de sua alegação 

também podem ser suscitados no processo.147 Nesta hipótese, todavia, a parte precisa 

demonstrar que o conhecimento do fato ou o acesso às provas apenas se deu posteriormente, 

o que justifica a alegação atrasada.148 Mais ainda, deve demonstrar, também, que o seu 

desconhecimento dos fatos não se deu por desídia ou negligência, já que o juízo recursal não 

deve ser utilizado como mecanismo da parte para reparar sua atuação.149 É admissível, 

portanto, não só a dedução dos fatos novos, propriamente ditos, mas também daqueles que 

são fatos velhos e que apenas vieram a conhecimento da parte posteriormente.  

A régua que mede a admissibilidade da alegação de novos fatos não é a existência 

do fato ou o momento de seu surgimento, por si só, mas a viabilidade de a parte ter deduzido 

o fato na oportunidade adequada e, sobretudo, a boa-fé processual em deduzi-lo 

posteriormente. O que não se admite, absolutamente, é o manejo malicioso de fatos como 

estratégia processual, de modo a criar tumultos na tramitação do processo.  

Apesar da liberdade aparentemente encartada na norma, ela precisa ser vista com 

cautela e analisada como parte integrante do sistema processual. Afinal, o Código de 

Processo Civil estipula o momento adequado para as alegações fáticas a fase postulatória, 

na petição inicial, contestação e réplica. Essa restrição é decorrência lógica da concatenação 

da fase recursal com as fases predecessoras de conhecimento: as partes devem exercer seus 

direitos processuais em tempo, ou ocorre a preclusão.150 Além disso, o recurso, com o aporte 

de novos fatos, perde a vantagem de ser um exame crítico da decisão, mais apropriado para 

                                                           
tratar de fato ou direito superveniente, caso da prescrição e da decadência (art. 193, 210 e 211 do CC)” 

(BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Comentários ao Código de Processo Civil, XX, cit. p. 115). 
147  FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2001, v. 

7, p. 146. 
148  Embora referente ao direito português, as considerações a seguir são integralmente pertinentes: “A 

disciplina processual a que as partes devem obedecer e que as obriga a jogarem limpo perante o tribunal e 

uma perante a outra perde o sentido quando se fala de factos supervenientes, objectiva ou subjectivamente, 

ao momento em que devem ser invocados. Não se pode exigir a ninguém que, sob pena de consequências 

negativas, leve ao conhecimento do tribunal em certo ciclo processual o facto que só depois dele ocorreu 

ou de que só depois dele desculpavelmente ficou ciente. Os factos supervenientes escapam à preclusão 

fundada na violação da disciplina processual” (PISSARRA, Nuno. O conhecimento de factos 

supervenientes relativos ao mérito da causa pelo tribunal de recurso em processo civil.  Revista da Ordem 

dos Advogados. Lisboa, v. 72, n. I, 2013, p. 317). 
149  Similarmente: ELIAS, Carlos Eduardo Stefen. Apelação – Os limites objetivos do efeito devolutivo, cit., p. 

113. 
150  SAITTA, Fabio. I nova nell’appello amministrativo. Milano: Giuffrè, 2010, p. 65-72. 
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a correção de erros judiciais.151 Ademais, seria temerário permitir a livre disposição pela 

parte sobre o melhor momento para trazer alegação de fatos, de modo unilateral e 

independentemente das circunstâncias. Agir assim seria desconsiderar a eventualidade e o 

sistema de preclusões, bem como conceder amplo espaço para a deslealdade processual, pois 

permitiria às partes ocultarem argumentos e propósitos para surpreenderem seus 

adversários.152  

Deduz-se dessa configuração que, tendo havido atuação proba e diligente da parte, 

ela poderá suscitar novos fatos, seja porque eles apenas surgiram posteriormente ao 

momento processual adequado a sua dedução, seja porque, ainda que velhos, eles apenas 

foram conhecidos após referido momento.153 Nesta última hipótese, é essencial que a parte 

indique o motivo pelo qual não alegou antes os fatos novos – e, se se tornar necessário, faça 

prova –, com base no que se poderá concluir por sua probidade na inovação recursal. A parte 

tem de demonstrar que o fato é subjetivamente superveniente, o que garantirá a 

demonstração de sua boa-fé.154 Caso assim não atue, as alegações fáticas devem ser 

desconsideradas pelo tribunal. 

Por outro lado, se a parte pudesse ter alegado o fato no momento adequado e não o 

fez, tem-se a preclusão a impedir-lhe a inovação, preclusão esta que se origina tanto da má 

atuação da parte, que deixou de trazer ao processo alegações importantes no momento 

adequado, seja da má-fé na condução do processo.155 

                                                           
151  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, V, cit., p. 453. 
152  CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Apontamentos sobre os fatos da causa e a apelação. Meios de 

impugnação ao julgado civil – Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. Adroaldo Furtado 

Fabrício (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 102. 
153  “Parece-nos que um elemento fundamental para a caracterização da força maior é que a parte não tenha 

agido desidiosamente, na busca da demonstração de todos os fatos no processo” (JORGE, Flávio Cheim. 

Teoria geral dos recursos cíveis, cit., p. 383). 
154  “A boa fé prende-se essencialmente com a autenticidade da superveniência dos factos: a parte que se queira 

valer deles em recurso tem de alegar e convencer o juiz de que são efetivamente supervenientes. Se forem 

objectivamente supervenientes, a boa-fé está garantida; sendo subjectivamente supervenientes, respeita-se 

a correcção e lealdade na actuação processual se o conhecimento tardio não se dever a culpa de quem invoca 

os facto” (PISSARRA, Nuno. O conhecimento de factos supervenientes relativos ao mérito da causa pelo 

tribunal de recurso em processo civil, cit., p. 320). 
155  Vale conferir importante manifestação crítica, ao ensejo da reforma do sistema de meios de impugnação 

italiano, em que a pertinência do ius novorum foi examinada e se chegou à conclusão de que não existe 

uma razão lógica, ligada ao sistema de preclusões, a exigir uma correspondente sistematização da proibição 

de inovação nos recursos, e defende que, para que haja realmente uma coerência sistêmica, os sistemas de 

preclusão devem ser idênticos para ambas as fases (se a prova documental preclui após o ato introdutivo, 

deve ser assim em primeiro e em segundo grau), cf. CERINO-CANOVA, Augusto. Le impugnazioni. 

Rivista di diritto processuale. Padova: CEDAM, 1978, v. XXXIII, n. 2, p. 535-539. Não parece, porém, 

que a visão como dois procedimentos paralelos, em vez de contínuos, seja adequada para representar o 
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Não se pode deduzir novos argumentos ou novas exceções livremente, fora desses 

parâmetros. Os limites do juízo do recurso devem corresponder aos limites estipulados para 

o juízo de primeiro grau: eis a proibição de inovação no recurso.156 A doutrina suscita como 

justificativa para essa proibição duas razões conexas: primeiro, haveria uma burla à 

competência do juízo de primeiro grau, que seria ultrapassada sem sequer ter a possibilidade 

de decidir sobre a matéria; segundo, o duplo grau de jurisdição seria violado se, em sede 

recursal, fosse modificada a própria substância da controvérsia.157  

Destaca-se, nesse sentido, que a proibição de alteração da demanda deve ser 

aplicada ao recurso, como é evidente. Como a demanda recursal insere-se na fase de 

conhecimento, as preclusões estabelecidas para esse procedimento devem ser levadas em 

consideração, salvo nos casos em que exista alguma regra especial. Desse modo, o fato novo 

não pode configurar um fato constitutivo – por isso, suficiente para diferenciar demanda que 

tenha pedido idêntico –, sendo possível, unicamente, a dedução de fatos simples ou 

secundários, desde que se demonstre que isso não foi feito no momento oportuno por 

motivos de força maior. O réu, por sua vez, pode alegar novas defesas no recurso – inclusive 

novos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos –, uma vez provado que não o fez antes 

por força maior.158 

A diretriz da admissibilidade do fato novo é a sua colaboração para a resolução da 

questão principal objeto do processo. Portanto, se o efeito do fato novo é servir de base para 

uma nova questão principal, isto é, ele não serve para corroborar o pedido deduzido pela 

parte, mas poderia servir de base para um novo pedido, ainda que similar, ele não é 

admissível em sede recursal. Isso não se dá por uma razão específica: na verdade, tal fato 

novo seria igualmente inadmissível durante o trâmite da fase cognitiva em primeiro grau, 

por uma razão comum, que é a sua irrelevância para a resolução do objeto do processo. 

No ponto, vale destacar a visão retrospectiva proposta por FRANCESCO PAOLO 

LUISO ao tratar do mesmo tema no direito italiano: para estabelecer se uma alegação integra 

uma nova demanda, e assim não pode ser proposta no recurso, ou se reforça a demanda já 

proposta, e, portanto, não é obstada pela proibição de inovação recursal, deve ser feita uma 

                                                           
fenômeno com fidelidade. Não se concorda, portanto, por conta da premissa assumida, implicitamente, na 

crítica. De todo modo, é interessante a defesa empreendida. 
156  ZANZUCCHI, Marco Tullio. Nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove in appello, cit., p. 31. 
157  GIUDICEANDREA, Nicola. Le impugnazioni civili. Milano: Giuffrè, 1952, v. 2, p. 125. 
158  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Sobre os limites objetivos da apelação civil. São Paulo, 1986, p. 96-

97. 
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pergunta: se a decisão de primeiro transitar em julgado, o quid novi, que se deve decidir 

acerca da admissibilidade no apelo, seria proponível num processo sucessivo ou estaria 

abarcado pela eficácia preclusiva da coisa julgada?159 

A partir daí, se a coisa julgada da sentença tornar preclusa a alegação fática, tem-se 

apenas um reforço da demanda proposta, que deve ser admitido em grau de apelação; 

enquanto que, se se entender que a coisa julgada da decisão impugnada não tornar preclusa 

a alegação, estar-se-á diante de um fato gerador de nova demanda, pelo que é inadmissível 

que seja suscitado no transcorrer do procedimento recursal.160 

O raciocínio é importante e dá destaque a outra característica que merece ser 

sublinhada: o juízo recursal não pode conhecer de demandas novas, que são inadmissíveis 

no recurso; porém, as novas demandas, inadmitidas que forem, por outro lado, não serão 

encobertas pela coisa julgada, de modo que poderão ser deduzidas em novo processo.161 

Absolutamente, não se pode trazer novo pedido ou auterá-lo, e o mesmo quanto à causa de 

pedir, embora seja possível discutir, no caso, os limites da demanda in concreto.162 Os 

argumentos fáticos admissíveis são aqueles que servem para reforçar ou tornar mais precisa 

a demanda, mas que deixam intocados os seus elementos identificadores.163 

As exceções, por sua vez, têm regime diferente: aquelas que deveriam ter sido 

alegadas na contestação, encontram-se preclusas; já as exceções cognoscíveis de ofício, 

podem ser alegadas no recurso.164 É prudente que o limite da boa-fé seja aplicado também 

quanto às exceções que podem ser conhecidas de ofício, sobretudo quando a sua alegação 

                                                           
159  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile. 9ª ed. Milano: Giuffrè, 2017, v. II, p. 391. O autor 

fala, no entanto, em “nova demanda” e “simples modificação da demanda”. Preferimos trocar a segunda 

locução por “reforço da demanda”, por se reputar a modificação da demanda algo que gera uma nova 

demanda, logo, por se tratar de expressão inadequada para representar o fenômeno com precisão. 
160  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 391-392. É certo, porém, que a solução não 

é perfeita: serve mais como um teste de consistência do que, propriamente, fornece respostas. Sobre o 

imbrincado problema de delimitar uma alteração de demanda e sua admissibilidade em segundo grau, 

conferir: FERRI, Corrado. Struttura del processo e modificazione della domanda. Padova: CEDAM, 1975, 

p. 147-206.  
161  PUNZI, Carmine. Il processo civile – sistema e problematiche, II, cit., p. 417. 
162  “Non è pertanto a far questione di mutabilità o meno della causa petendi. La causa petendi deve dirsi 

immutabile. Solo si può far questione intorno al concetto di causa petendi, agli elementi che la 

compongono, alla sua entità maggiore o minore” (ZANZUCCHI, Marco Tullio. Nuove domande, nuove 

eccezioni e nuove prove in appello, cit., p. 330). 
163  CHIZZINI, Augusto. La domanda giudiziale e il suo contenuto. Milano: Giuffrè, 2018, p. 230-231. Ver 

também: CAMPIONE, Francesco. I nova. Il nuovo appello civile. Claudio Cecchella (dir.). Torino: 

Zanichelli, 2017, p. 124-127. 
164  CAMPIONE, Francesco. I nova. Il nuovo appello civile. Claudio Cecchella (dir.). Torino: Zanichelli, 2017, 

p. 141-142 
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dependa da cognição de fato novo. Note que as exceções, no que dizem respeito ao objeto 

do processo, são todas preclusas pela eficácia da coisa julgada.  

Seguindo essa linha, cumpre um alerta. A preocupação acima evidenciada com o 

objeto do processo e a eficácia preclusiva da coisa julgada tem especial relação com a 

dinâmica que se aplica às alegações fáticas novas. Há uma peculiaridade importante em 

relação aos fatos supervenientes.  

Isso porque é evidente que um fato superveniente não pode ser alcançado pela 

eficácia preclusiva da coisa julgada que se formou antes de sua superveniência. Há, aí, um 

impeditivo lógico-temporal à preclusão: o efeito gerado não poderia alcançar o que, ao 

tempo em que atuou, inexistia. Todavia, uma vez que se sucedeu a ocorrência do fato 

superveniente juridicamente relevante, e interposta a apelação, o fato novo deve ser alegado 

ou será coberto pela eficácia preclusiva quando sobrevier a decisão do apelo.165 

De todo modo, é necessário deixar claro que nova qualificação jurídica atribuída 

aos fatos não configura alteração da demanda – o que configura inovação no fundamento 

legal. É possível que a parte suscite uma nova fonte normativa para fundamentar a sua 

pretensão, dando novo enquadramento jurídico aos fatos já deduzidos. Assim, pode a parte 

se valer de dispositivo legal não invocado ou de um precedente judicial que não havia sido 

trazido aos autos. Isso é admissível.166 É essencial, porém, que seja respeitado o direito de 

participação e o contraditório seja regularmente instaurado quanto à norma dita aplicável e 

sua relação com os fatos previamente deduzidos. 

Da mesma forma, ainda quanto à inovação jurídica, a parte pode trazer argumentos 

que sejam cognoscíveis a qualquer tempo. As assim ditas “questões de ordem pública” 

podem ser veiculadas em grau recursal mesmo que não tenham sido suscitadas no juízo a 

quo.167  

Quanto ao procedimento, cumpre ao relator conhecer da alegação fática nova e 

decidir sobre a sua admissibilidade. Não é demais salientar que, uma vez suscitado o fato, o 

relator deve intimar a parte contrária para que se manifeste quanto a sua admissibilidade, 

pertinência e eficácia no caso, ou para suscitar fatos relevantes relacionados à nova alegação 

ou requerer a correlata produção de prova.168  

                                                           
165  Similarmente: LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 392-393. 
166  APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos, cit., p. 218. 
167  BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação. São Paulo: RT, 2007, p. 143-144 
168  ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 588. 
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Agora, a relação do ius novorum com o objeto do recurso. Muito embora a alegação 

e a cognição de novos fatos encontrem como limite a questão principal do processo, há uma 

inegável ampliação do material conhecido em grau recursal.169 Outrossim, não se pode negar 

que a sua possibilidade tem direta conexão com a ampliação do objeto do recurso. A nova 

questão fática suscitada no procedimento recursal pode constituir uma inovação no objeto 

recursal.  

Saber se se trata de uma inovação no objeto recursal depende do momento em que 

a nova questão fática é suscitada.  

Primeiramente, a questão fática pode ser suscitada no próprio recurso, momento no 

qual ela, em vez de alterar o objeto recursal, mais propriamente o constitui.  

É interessante perceber, inclusive, que o recurso baseado em fato novo não atesta 

um defeito interno na sentença, como uma solução inadequada de uma questão fática do 

processo ou a resolução de questão jurídica de modo inapropriado. Não se requer a correção 

de um erro cometido na sentença.170 Inclusive, pode-se considerar que o órgão judicial 

decidiu bem, levando em consideração os elementos que tinha.171 Por isso mesmo, é estranho 

tê-lo como uma impugnação propriamente dita. O recurso funciona mais como um pedido 

de nova decisão com ajustes de acordo com novos acontecimentos do que como um 

mecanismo para impugnar e apontar erros na decisão.  

Na segunda hipótese, se a nova questão fática chega ao processo durante o trâmite 

do procedimento recursal, há ampliação do objeto do juízo recursal, que passa a ser mais do 

que analisar as falhas na decisão apontadas na impugnação, mas, sim, de examinar se o fato 

superveniente suscitado gera a quebra dos alicerces da decisão prolatada. Isso ocorre apenas 

no caso em que o recurso já foi interposto, suscitando um equívoco na decisão, e o fato 

superveniente é suscitado no decorrer do procedimento recursal. Aí o objeto do juízo recursal 

é efetivamente alterado.  

 

                                                           
169  ZANZUCCHI, Marco Tullio. Nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove in appello, cit., p. 32. 
170  APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos, cit., p. 204. 
171  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 281. O processualista italiano destaca a 

“opposizione di terzo ordinaria” como recurso em que tipicamente esta situação se dá (p. 281-282).  
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3.3. Produção de provas no tribunal no procedimento recursal 

O direito processual organiza-se em fases, que geram, por consequência, a 

preclusão de atos pertinentes aos momentos processuais que se sucederam. Isso ocorre 

também quanto à produção probatória. Os documentos são produzidos na petição inicial, na 

contestação (art. 434 do CPC) ou na réplica (art. 350 do CPC). Superada a fase postulatória, 

o juízo deve sanear o feito e organizá-lo para a fase instrutória (art. 357 do CPC), momento 

no qual se especifica a qual dos sujeitos incumbe o ônus probatório de cada questão fática e 

as provas admitidas (art. 357, II e III, do CPC). Na instrução a prova é produzida e, então, o 

processo torna-se pronto para a sentença. 

Na fase recursal, portanto, normalmente a produção de prova é desnecessária, pois 

já foi produzida. Caso alguma das partes repute importante produzir uma prova que deixou 

de ser feita na fase adequada, o direito à sua produção já precluiu: o recurso não serve como 

mecanismo para corrigir os erros de atuação dos sujeitos parciais.172 Percebe-se que, em 

princípio, não se produzem provas nos recursos.173 Isso, como se vê, porque a estruturação 

recursal pressupõe que a instrução da causa já foi realizada, tratando-a como um momento 

processual superado.174 

A regra – ou, ao menos, o regular – é que não se produzem provas nos recursos, 

pois todos os elementos comprobatórios devem ser oferecidos na primeira fase da relação 

processual.175 

Todavia, a decorrência lógica de se poder alegar novos fatos em sede recursal é que 

as partes podem produzir as suas respectivas provas. Afinal, não faria sentido poder alegar 

fatos sem a correspondente possibilidade de demonstrá-los: a permissão legal de afirmação 

seria uma inutilidade sem a decorrente permissão para se desincumbir do respectivo ônus da 

prova.176 Do mesmo modo, a lei processual seria incoerente se permitisse ao terceiro a 

                                                           
172  “No sistema processual brasileiro, como, atualmente, no italiano, o segundo grau serve apenas para corrigir 

erros ou omissões eventuais do primeiro juiz, não servindo, entretanto, ao contrário do que pretendia 

Redenti, para corrigir erros eventuais da conduta processual das partes. Isto porque o nosso sistema limita 

consideravelmente o segundo grau, proibindo a produção de novas provas no processo de apelação (art. 

223)” (MARTINS, Pedro Batista. Recursos e processos de competência originária dos tribunais. Rio de 

Janeiro: Forense, 1957, p. 195). 
173  CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Apontamentos sobre os fatos da causa e a apelação. Meios de 

impugnação ao julgado civil – Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. Adroaldo Furtado 

Fabrício (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 97-99. 
174  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, VII, p. 162. 
175  FAGUNDES, Miguel Seabra. Dos recursos ordinários em matéria civil. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 

217. 
176  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, V, cit., p. 456. 
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impugnação da decisão judicial (art. 996), proibindo-o, porém, de fazer prova de suas 

alegações.177 Inequivocamente, para os fatos alegáveis pela primeira vez no recurso, vale o 

direito à prova como componente do direito de acesso à justiça: para esses, não cabe qualquer 

limitação do regular direito à prova, como concebido para o primeiro grau, aplicando-se o 

mesmíssimo regime probatório.178 

Mesmo diante dessa constatação lógica, o processo civil brasileiro, durante 

significativo espaço temporal, manteve-se agrilhoado ao dogma de que seria impossível a 

produção de provas em tribunal. Apesar da indigitada contradição, que permitia novas 

alegações fáticas e vedava a produção de provas, era assente a inviabilidade de instrução 

processual nos tribunais.179 

A objeção fundava-se na inviabilidade estrutural de provas serem produzidas em 

tribunal e no custo temporal que a instrução significaria. O tribunal, por ser um órgão de 

julgamento de recursos, não teria a estrutura adequada para a produção de provas e para a 

realização de audiências de instrução. Seria também incômodo para a Corte a condução de 

procedimentos probatórios, que se tornariam excessivamente custosos, pois seria bastante 

difícil conciliá-los com a colegialidade.180 

Quanto ao primeiro argumento, ele parece pressupor que o tribunal é 

ontologicamente diferente do juiz de primeiro grau, como se não fosse – o tribunal e os seus 

órgãos julgadores –, também, um conjunto de juízes, que podem muito bem – normalmente 

com melhor estrutura do que aquela ao dispor dos juízes de primeiro grau – determinar a 

realização de provas. Não há qualquer inviabilidade essencial ou prática em realizar 

procedimentos probatórios, que devem ser conduzidos pelo juiz relator do processo (art. 932, 

I, CPC). Além disso, há a possibilidade de se determinar ao juiz de primeiro grau que 

conduza a produção de prova incidentalmente a procedimento no tribunal. 

                                                           
177  BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação, cit., p. 145. 
178  TEODOLDI, Alberto. L’appello civile. Torino: Giappichelli, 2016, p. 335. 
179  “A mencionada novidade possui um notável impacto prático na medida em que, sob a égide do CPC/1972, 

havia jurisprudência tranquila no sentido de que os tribunais não poderiam praticar atos de instrução do 

processo” (DANTAS, Bruno. Comentários ao art. 939. Comentários ao Código de Processo Civil. Cassio 

Scarpinella Bueno (coord.). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 81).  
180  Além disso, há quem enxergue um problema de efeito devolutivo, pois não haveria a devolução da questão 

probatória, pelos limites horizontais: REICHELT, Luis Alberto. Sistemática recursal, direito ao processo 

justo e o novo Código de Processo Civil: os desafios deixados pelo legislador ao intérprete. Revista de 

Processo. São Paulo: RT, v. 244, 2015, p. 21-22. O autor conclui pela possibilidade de prova diante de 

regra expressa. No entanto, é equivocada a afirmação de existir um entrave decorrente do efeito devolutivo, 

já que as questões probatórias não configuram capítulos decisórios, mas questões, abarcadas pelo efeito 

devolutivo verticual, ou em profundidade. 
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Sobre o argumento do custo temporal, o direito à prova é um direito fundamental 

associado ao direito de acesso à justiça e ao direito de participação, que simplesmente não 

pode ser suprimido por custar tempo. O fato de o argumento ser suscitado apenas quanto à 

produção de provas no tribunal, e nada falar acerca dos custos da prova no juízo de primeiro 

grau, ou quanto a tantos outros atos processuais que servem para preservar garantias 

fundamentais processuais, conota a falsidade de sua premissa e a sua inconsistência. 

Produzir provas preserva o direito de participação, isto é, de tentar convencer o órgão judicial 

detentor do poder de decisão a resolver o conflito de acordo com o que a parte entende ser o 

justo, pelo que cogitar a impossibilidade de produção de provas soa tão absurdo quanto a 

vedação à fala em si – afinal, a prova serve para convencer quanto à questão fática do mesmo 

modo que a argumentação jurídica serve para o convencer quanto à questão de direito. Assim 

como não se cogita eliminar a possibilidade de falar nos autos ou o dever de motivação por 

gerarem custo temporal, não se deveria suscitar esse problema na produção de provas pelo 

tribunal.  

Além disso, os tribunais têm competências originárias, o que significa que, nesses 

processos, eles podem precisar conduzir a instrução. Nos processos de competência 

originária, o tribunal é o responsável pela condução processual desde o seu início, o que 

inclui a fase probatória. Assim sendo, fica claro que não há obstáculo essencial a proibir a 

produção de provas no tribunal que, inequivocamente, faz exatamente isso nos 

procedimentos nele originados.  

Por esses vários argumentos, insta concluir que a vedação tout court à produção de 

provas nos recursos é arbitrária e injustificada.  

Destaque-se que tal problema não é tipicamente brasileiro. Em outros sistemas 

jurídicos já houve semelhante perplexidade com a produção de provas nos tribunais. Por 

exemplo, no direito italiano já se afirmou que a máxima é que os poderes do órgão judicial 

responsável pelo recurso são idênticos àqueles do juiz de primeiro grau, com exceção dos 

poderes instrutórios, que faltariam ao juiz do recurso.181 Todavia, ainda assim, quando 

cabível aportar novos fatos no juízo recursal, é inegável a possibilidade, indissociável, de 

produzir provas, que são realizadas sem quaisquer problemas no tribunal.182 Na verdade, o 

                                                           
181  LUISO, Francesco Paolo. Appello. Digesto delle discipline privatistiche. Torino: UTET, 1998 (reimpressão 

da edição de 1987), p. 378-379. 
182  Desenvolve raciocínio similar no direito italiano: LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, 

cit., p. 396-397. O mesmo processualista, ainda, destaca casos em que a produção de provas em tribunal é 

essencial, cf. p. 406-407. 
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próprio Codice di Procedura Civile, no art. 356, prevê o poder instrutório do juiz da 

apelação, ao ensejo de seu poder-dever de determinar a renovação total ou parcial das provas 

realizadas em primeiro grau; poder instrutório este que, segundo a doutrina, pode ser usado 

livremente, isto é, com a mesma mobilidade que tem o juiz de primeiro grau.183 

Atualmente, no entanto, o próprio texto legal cuidou de exterminar esse absurdo, 

tornando insustentável qualquer razão no sentido de proibir provas nos tribunais – a lógica 

não fora suficiente para derrubar a inconsistência, mas a lei foi eficiente neste ponto.184 

Realmente, diante da atribuição outorgada ao relator para conduzir a instrução (art. 932, I, 

CPC), bem como da redação do art. 938, § 3º, do CPC/2015, não há qualquer espaço para a 

antiquada visão de que é impossível a produção de provas no tribunal.185 

Desse modo, se, no julgamento do recurso, o tribunal perceber que alguma prova 

foi indeferida equivocadamente ou, com base no seu poder instrutório, entender que mais 

alguma prova é relevante para o deslinde mais preciso das questões fáticas, a lei processual 

lhe franqueia ordenar a produção.186 Inclusive, não há limitações para o meio de prova: pode 

ser uma inspeção judicial, uma perícia, uma oitiva de testemunha, o depoimento pessoal da 

parte, etc. No ponto, aplicam-se as regras sobre provas, que se encontram no Livro dedicado 

ao procedimento comum, mas constituem verdadeiras regras gerais a disciplinar a produção 

de provas em qualquer tipo de procedimento. 

Enfim, é possível a produção de provas no tribunal.  

Cumpre fazer alguns esclarecimentos sobre a admissibilidade da prova, no entanto. 

É que, o fato de ser viável a produção probatória não quer dizer que ela será sempre 

permitida, por uma razão evidente: o sistema de preclusões. Cumpre enfatizar: as partes não 

podem, a qualquer tempo, requerer a produção probatória, ignorando o momento processual 

adequado para isso. Uma vez derrotada a parte, inclusive com base na regra do ônus da 

prova, não pode ela recorrer inovando nos seus requerimentos probatórios, arrependida de 

sua atuação negligente em primeiro grau. 

                                                           
183  MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 621. 
184  Chega-se a apontar uma “mudança de paradigma” com a permissão probatória: FARIA, Márcio Carvalho. 

O novo Código de Processo Civil vs. A jurisprudência defensiva. Coleção novo CPC: Doutrina 

Selecionada – Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macêdo; 

Ravi Peixoto; Alexandre Freire (org.). 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 582. 
185  Admitindo a produção probatória: MARANHÃO, Clayton. Da ordem dos processos nos tribunais. Aspectos 

polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo: RT, 2017, v. 13, p. 82-84. 
186  No mesmo sentido: JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis, cit., p. 386. DIDIER JR, 

Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil, v. 3, cit., p. 46-47. 
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A admissão de novas provas se dará nas hipóteses de recurso fundado em fato novo 

ou superveniente suscitado e admitido, ou quando o próprio recurso de apelação for fundado 

na inadequada inadmissão de prova (art. 1.009, § 1º) ou, possivelmente, quando for acolhida 

uma questão prejudicial ou preliminar de mérito, que reste superada no apelo e, ao prosseguir 

na decisão de mérito, perceba-se que falta a produção de uma prova. É, ainda, possível a 

produção de novas provas nos casos em que o relator ou o próprio colegiado reputem 

relevante para o deslinde da controvérsia a produção de alguma prova que não foi realizada 

em primeiro grau, fazendo uso de seu poder instrutório.187 Pode-se pensar, também, na 

determinação da renovação de uma prova, quando a sua conclusão não tenha sido clara ou 

mesmo se a forma como foi produzida assim recomende.188  

A produção de provas no juízo recursal não altera o objeto do recurso, mas é uma 

medida importantíssima para uma decisão adequada sobre o objeto recursal e, mais ainda, 

serve para viabilizar a sua ampliação, como ocorre no caso de fato superveniente, em que é 

essencial a produção de provas, seja para demonstrá-lo ou para permitir a indispensável 

possibilidade de contraprova.   

 

3.4. Correção de vícios do processo em sede recursal 

O CPC/2015 adotou o princípio da primazia do mérito, como um mecanismo 

normativo para reforçar a instrumentalidade das formas. Com isso, pretende que se priorize 

a decisão de mérito, o que inclui, naturalmente, a decisão de mérito do recurso. O propósito 

é extrair do processo, inclusive dos recursos, o seu máximo rendimento.189 

Para sua concretização, nos recursos, são duas as possibilidades. 

Primeiro, busca-se superar a chamada jurisprudência defensiva, o que é realizado 

mediante regras que permitem que sejam sanados vícios de admissibilidade do recurso, com 

a finalidade de evitar uma decisão terminativa. A norma pretendeu enfrentar uma postura 

infelizmente recorrente nos tribunais de fulminar os recursos por vícios de admissibilidade, 

quando seria totalmente viável a sua correção, e notadamente como uma forma de redução 

                                                           
187  De modo idêntico, no direito italiano: MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 

622. 
188  RICCI, Gian Franco. Diritto processuale civile. 6ª ed. Torino: Giappichelli, 2017, v. IIº, p. 254; 
189  ARRUDA ALVIM, Teresa. Recursos como uma forma de fazer “render” o processo no Projeto 166/2010. 

Revista de Processo. São Paulo: RT, 2010, n. 189, p. 276.  
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do acervo, mesmo que barbárica e absurda.190 Assim, por exemplo, prevê o art. 932, 

parágrafo único, do CPC, que deve o relator intimar o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, ajustar o seu recurso quando verificar existir um defeito sanável, dentre outras várias 

previsões.191  

Segundo, e mais interessante, o CPC buscou priorizar a decisão do mérito do 

processo, inclusive em sede recursal. Isso significa que, havendo uma decisão em primeiro 

grau que não resolveu o mérito, a lei processual permite que o tribunal o decida diretamente. 

Significa também que, existindo um vício que obste a análise do objeto recursal, alegado 

pelo recorrente ou pelo recorrido, ou um vício que em tese ensejaria a nulificação do 

processo, o tribunal poderá, reconhecendo a sua existência, utilizar de meios para resolver o 

ilícito processual que o gerou e, ato contínuo, resolver o mérito do recurso ou do processo.192 

Esta última hipótese é uma extensão considerável da possibilidade de correção de 

vícios nos tribunais. 

Para que seja devidamente analisada, cumpre examinar a redação legal:193 

Art. 938.  A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes 

do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. 

§ 1º Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa 

ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação 

do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, 

intimadas as partes. 

§ 2º Cumprida a diligência de que trata o § 1º, o relator, sempre que 

possível, prosseguirá no julgamento do recurso. 

§ 3º Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá 

o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro 

grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. 

                                                           
190  De modo semelhante: CARMONA, Carlos Alberto. O sistema recursal brasileiro: breve análise crítica. 

Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim; Nelson Nery Jr.; Teresa 

Arruda Alvim (coord.). São Paulo: RT, 2000, p. 45-47. 
191  “Assim, cabe destacar que a regra do § único do art. 932 do CPC impõe uma nova racionalidade em prol 

do aproveitamento do recurso interposto, com o objetivo velado (ou, quiçá expresso) de suplantar certas 

práticas que, sob a vigência do CPC de 1973, eram enquadráveis como hipóteses de jurisprudência 

defensiva (para alguns, jurisprudência ofensiva) e que resultavam na inadmissibilidade de inúmeros 

recursos ordinários e extraordinários. Tem-se, então, verdadeira normatização contrafática, com vistas a 

coibir os padrões decisórios que buscavam tão-somente descongestionar os Tribunais” (KOZIKOSKI, 

Sandro Marcelo. Sistema recursal. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 69). Sobre o princípio, e também várias 

regras que o concretizam, conferir: OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Apontamentos sobre o novíssimo 

sistema recursal. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 250, 2015, p. 271-285.  
192  Destacando a prioridade da decisão de mérito nos recursos: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Restrições 

ilegítimas ao conhecimento dos recursos. Temas de direito processual (Nona série). São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 269-270.   
193  A previsão de correção de vícios em apelação já havia sido incluída no CPC/1973, mediante a Lei 

11.276/2006, que criou o § 4º do art. 515. 
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§ 4º Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas nos 

§§ 1º e 3º poderão ser determinadas pelo órgão competente para 

julgamento do recurso. 

 

Imagine-se, exemplificativamente, um caso de responsabilidade civil decorrente de 

um acidente com automóveis que foi julgado improcedente por falta de provas. No decorrer 

do processo, o réu pediu a produção de prova testemunhal, em tese capaz de demonstrar a 

culpa concorrente do autor e, também, a determinação de exibição de documentos para órgão 

público de segurança, que colheu o depoimento das pessoas envolvidas no dia do acidente, 

o que seria capaz de demonstrar a diminuta extensão do dano. Tais provas foram indeferidas, 

o que vem a ser objeto de impugnação em contrarrazões. No recurso do autor, o tribunal, ao 

dar provimento para julgar procedente o seu pedido, terá de analisar a impugnação 

subordinada em contrarrazões. No caso, para respeitar o direito à prova do réu, teria de, a 

princípio, anular a sentença e determinar que o magistrado a quo produza as provas, julgue 

novamente, para que possivelmente viesse a reexaminar o mérito. Todavia, com a permissão 

do art. 938, § 1º e § 3º, pode o órgão julgador determinar a produção da prova e, em seguida, 

prosseguir no julgamento do recurso.194  

Outro exemplo: em recurso se cumula pedido de reforma, alegando erro na solução 

de questões fáticas e jurídicas, e de anulação da decisão, este baseado na falta de intimação 

da parte para se manifestar quanto a documento juntado posteriormente pela parte adversa. 

Pode o relator, simplesmente, abrir prazo para que a parte se manifeste quanto à 

documentação e, com isso, resolver o pedido de decretação de nulidade e se concentrar no 

mérito do processo. 

Esta leitura do dispositivo é manifestamente ampliativa, porém defensável com 

base no princípio da primazia do julgamento do mérito.195 É que o dispositivo, no caput, 

                                                           
194  Há quem interprete a regra, injustificadamente, de modo restritivo, entendendo que, se o juiz a quo indeferiu 

prova, o processo precisa ser anulado: QUEIROZ, Pedro Gomes de. A apelação no CPC/2015. Revista de 

Processo. São Paulo: RT, v. 260, 2016, p. 177. No sistema anterior, havia quem defendesse a 

inaplicabilidade da sanação de vícios em recurso quando houvesse a necessidade de produção de provas: 

ELIAS, Carlos Eduardo Stefen. Apelação – Os limites objetivos do efeito devolutivo, cit., p. 102-103. 

Todavia, com a atual redação legal, sobretudo com o § 3º do art. 938, o óbice não tem mais razão de ser. 
195  Defendendo, com razão, uma interpretação ampliativa mesmo no sistema processual anterior: “Sempre que 

possível, deve ser evitada a antiga solução consubstanciada na mera cassação da sentença, com a simples 

determinação de retorno dos autos à Justiça de origem, para a morosa correção do vício pelo juiz de primeiro 

grau, com a posterior prolação de nova sentença, impugnável mediante outra apelação, dependente de novo 

preparo. A solução proveniente do § 4º deve ser prestigiada sempre que possível, por ser verdadeira garantia 

constitucional do jurisdicionado (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, acrescentado pela 

Emenda Constitucional n. 45 de 2004)” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à 
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menciona que a questão conste como preliminar, pelo que, lidos os parágrafos de acordo 

com esse conteúdo, não seria possível a correção do vício quando ele for, justamente, o 

objeto do recurso. Logo, segundo essa visão restritiva, a questão que figure como preliminar 

do recurso é que é passível de correção, e não aquele atinente ao seu mérito.196 

Esse, no entanto, não parece um óbice definitivo. Na verdade, o art. 938 emprega 

“preliminar” em sentido amplo, com referência ao mérito do processo. Sob essa perspectiva, 

toda questão relativa a nulidade de um ato processual será prelimitar ao mérito – não do 

recurso, mas do processo. De modo que, mesmo que o mérito do recurso seja a nulificação 

do processo por algum error in procedendo, tal equívoco no cumprimento de norma 

processual não deixa de ser uma questão preliminar ao mérito do processo, pelo que 

aplicável a previsão sanatória do art. 938 do CPC.  

Mais ainda: é preciso dar máxima eficiência ao recurso civil (art. 6º do CPC). Não 

se pode limitar o grau recursal a uma anulação para que, proferida outra decisão, venha ela 

novamente a figurar em apelação. Como meio de gerar economia de atividade estatal e 

duração razoável para as partes, o vício deve ser corrigido imediatamente e, ato contínuo, o 

tribunal prosseguir no julgamento. Essa é uma tendência no direito processual diante de sua 

inegável qualidade: evita prejuízos às partes e ao Estado-juiz.197 

Portanto, é possível corrigir nulidades processuais mesmo quando o próprio objeto 

do recurso for a anulação do processo. Nesse caso, o órgão judicante deverá promover a 

sanação do vício e, em seguida, com base no novo material, decidir o próprio objeto do 

processo.198 

                                                           
ação rescisória, cit., p. 387). Similarmente: SILVA, Márcio Henriques Mendes da. Tentativa de 

sistematização do efeito devolutivo dos recursos, cit., p. 230. 
196  Essa é a posição adotada em: ARAÚJO, Luciano Vianna. Apelação no Código de Processo Civil 2015. 

Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 261, 2016, p. 288-289. Sobre a correção de vícios que ensejam a 

inadmissibilidade dos recursos, conferir, com muito proveito: JORGE, Flávio Cheim; SIQUEIRA, Thiago 

Ferreira. A sanabilidade dos requisitos de admissibilidade dos recursos: notas sobre o art. 932, parágrafo 

único, do CPC/15. Coleção novo CPC: Doutrina Selecionada – Processo nos tribunais e meios de 

impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macêdo; Ravi Peixoto; Alexandre Freire (org.). 2ª ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p. 615-643. 
197  Nesse sentido, já se afirmou há muito: “He señalado y ala evolución, que aún sigue, em cuanto a las vías 

para obtener la declaración de nulidad de las resoluciones judiciales, especialmente de las sentencias, y del 

equilibrio que debe buscarse entre justicia y seguridad jurídica. La anulación u con mayor fuerza la nulidad 

por vía de acción, perjudican la estabilidad e las resoluciones judiciales, dejando en sombras el fin justicia. 

Por eso la tendencia moderna es reparar los errores de procedimiento en la misma instancia y, cuando ello 

no sea posible, englobarlos en el recurso de apelación que busca la justicia del caso” (PODETTI, J. Ramiro. 

Tratado de los recursos. Buenos Aires: EDIAR, 1958, p. 25). 
198  Em sentido contrário, ao analisar a regra no CPC/1973: BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação, 

cit., p. 182. Também em sentido contrário, entendendo que não se pode aplicar a norma quando se tratar de 

vício na própria sentença ou que a eive de nulidade: JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos 
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Essa interpretação permite que muitíssimos casos de alegação de error in 

procedendo convertam-se em nova decisão do mérito do processo. E isso por uma razão 

muito simples: basicamente todos os vícios processuais são sanáveis.199  

Uma das funções primordiais do processo é a aplicação do direito material, que 

deve ser cumprida em observância das regras do devido processo legal e em respeito ao 

direito de participação dos litigantes. É para isso que se estruturam as regras processuais, e 

as nulidades são sanções que servem para penalizar o descumprimento das garantias das 

partes, encartadas em formas processuais. Quando o resultado a que serve a forma processual 

for alcançado, sem prejuízo às garantias, é que se dá aplicação à instrumentalidade: não se 

justifica a nulificação dos atos processuais praticados, ainda que preteridas certas 

formalidades.200 

Assim, antes de aplicar a norma do art. 938, cumpre inicialmente examinar se a 

finalidade da forma processual foi alcançada. Se sim, não há nulidade ou vício a ser 

sanado.201 Nesse caso, a prática do ato é desnecessária, pois alcançou a sua finalidade.202 O 

mesmo se diga quanto às nulidades que se convalidaram por não terem sido alegadas na 

primeira oportunidade.203 

Todavia, caso seja necessário tutelar a garantia processual ensejadora da nulidade, 

o CPC permite a prática do ato processual em sede de apelação, extirpando a nulificação. Há 

                                                           
cíveis, cit., p. 377. Igualmente: Em sentido contrário, por todos: ARRUDA ALVIM, Teresa. Nulidades do 

processo e da sentença, cit., p. 257. Esta última posição acaba por reduzir a aplicabilidade da norma a 

praticamente quase nada, já que as nulidades processuais no primeiro grau tendencialmente afetam a 

sentença, pois este é o ato processual fim do procedimento como um todo, e que os atos processuais nulos 

inquinam os consequentes (art. 281 do CPC).  
199  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Nulidades processuais e apelação. Meios de impugnação ao julgado 

civil – Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. Adroaldo Furtado Fabrício (coord.). Rio de 

Janeiro: Forense, 2007, p. 404. 
200  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Nulidades processuais e apelação, cit., p. 408-413. 
201  “É preciso muito cuidado para não nos deixarmos levar pela solução mais cômoda. Verificada a nulidade, 

sem qualquer consideração quanto ao escopo do ato viciado, determina-se a renovação. Essa opção é mais 

simples, menos trabalhosa, mas não é a melhor. Só deve ser adotada se não alcançado o objetivo previsto 

para o ato. Caso inexista prejuízo para o escopo pretendido pelo legislador com a formalidade, a 

convalidação se dá independentemente de qualquer diligência. Basta aplica o princípio da 

instrumentalidade das formas” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Nulidades processuais e apelação, 

cit., p. 415). 
202  BERNINI, Enrico. L’istruzione e la decisione. Il nuovo appello civile. Claudio Cecchella (dir.). Torino: 

Zanichelli, 2017, p. 185. 
203  ARRUDA ALVIM, Teresa. Nulidades do processo e da sentença, cit., p. 256. 
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o reconhecimento da nulidade, porém sem a efetiva decretação de nulidade dos atos 

processuais e todos os custos que isso acarretaria ao processo.204 

Note-se que a conjunção dos §§ 1º e 3º do art. 938 é salutar. Com a previsão dessas 

regras no mesmo dispositivo legal, justamente o que consagra a utilização do recurso como 

mecanismo de saneamento, tem-se um bom material argumentativo contra entendimentos 

limitadores do alcance da norma. A doutrina costuma enxergar como uma barreira a 

necessidade de produção de provas, seja ao saneamento do processo ou ao avanço sobre seu 

mérito. Por isso, o benfazejo § 3º evita que esse modo de compreender apequene a atividade 

saneadora em sede recursal. 

No procedimento recursal em que o vício processual foi suscitado, pleiteando a 

anulação do processo, permite-se a imediata correção da falha processual, de modo a 

proteger o valor tutelado pela norma processual e, com isso, já garantir a tutela de outra 

importante função processual: a primazia da resolução do mérito e a duração razoável do 

processo. Preenche-se, no próprio procedimento recursal, o requisito do qual a condução 

anterior do processo havia prescindido para permitir que uma nova decisão de mérito, desta 

vez válida e legítima, seja proferida. 

Coloca-se o procedimento recursal também no eixo da função do processo: ele 

serve para a resolução jurisdicional da controvérsia a partir de um procedimento em respeito 

– inclusive e sobretudo – aos direitos fundamentais processuais das partes.205 E, de modo 

mais específico, o recurso torna-se um mecanismo adequado para sanar vícios processuais, 

corrigindo erros cometidos pelo juízo de primeiro grau.206 

Portanto, o instituto da correção de vícios possui duas funções: a estrita, decorrente 

da leitura dos parágrafos do art. 938 do CPC presos ao caput, que permite superar as 

preliminares recursais mediante atividade saneadora; e a ampla e mais rica, destacada acima, 

que permite a sanação de vícios processuais ocorridos no primeiro grau, mesmo que na 

                                                           
204  Em sentido contrário, afirmando que se se tratar de nulidade absoluta deve ser anulada a sentença ou o 

processo e remetido ao juízo a quo: OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lopes de. Apelação no direito processual 

civil, cit., p. 205. 
205  FARIA, Márcio Carvalho. O novo Código de Processo Civil vs. A jurisprudência defensiva, cit., p. 568.  
206  Algo similar ocorreu na Itália: “Il nostro legislatore, gradualmente (e ciò se coglie bene nel passagio dal 

vecchio al nuovo codice), ha reso il processo di appello idoneo a correggere quasi tutti gli errori processuali 

che si sono verificati nel processo di primo grado. L’appello, quindi, è un mezzo di controllo, ma anche di 

recupero dei vizi (naturalmente sanabili) verificatasi in primo grado” (LUISO, Francesco Paolo. Diritto 

processuale civile, II, cit., p. 415). 
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sentença e inclusive quando forem objeto do recurso, o que tornará viável o imediato 

julgamento do mérito.   

No que se refere ao objeto do juízo recursal, a norma permite um desvio 

procedimental, que certamente traz novo material a ser conhecido pelo julgador, e que 

permitirá ou a redução do objeto, no caso de se tornar prejudicado o pedido de anulação, ou, 

mais ainda, a sua alteração: no caso de o recorrente requerer a anulação da decisão, o 

tribunal, após sanar o vício invocado (como no caso de produzir a prova indeferida ou de 

permitir a manifestação da parte quanto a material que não havia sido submetido ao 

contraditório), deve reanalisar o mérito do processo à luz do novo material, seja a prova ou 

a nova manifestação da parte. Há, portanto, a alteração do objeto recursal: a parte argui 

existir um vício no procedimento e requer a anulação da decisão e, além de ver o vício ser 

sanado, recebe nova decisão de mérito. 

Trata-se, portanto, de uma ampla possibilidade de alteração do objeto recursal, 

porém sempre alinhada com a diretriz de primazia do julgamento do mérito e de duração 

razoável do processo, o que tem potencial de reduzir acentuadamente as hipóteses de 

anulação de decisão por error in procedendo. A partir da aplicação do art. 938 do CPC, 

especialmente em uma visão que priorize o julgamento do mérito, há uma tendência à efetiva 

redução de provimentos de anulação de decisão, que serão cambiados por um procedimento 

de correção de vício seguido de uma nova decisão de mérito. Sendo potencializada a sua 

aplicação, pode-se até mesmo vislumbrar um cenário em que ocorrerá a total extinção das 

anulações de decisões, já que as impugnações servirão para a correção do vício no próprio 

procedimento recursal e, consequentemente, para a prolação de nova decisão de mérito.  

 

4. Objeto do recurso nos tribunais: pragmática compreensiva 

4.1. Considerações iniciais 

A ideia deste item é descrever como os tribunais brasileiros, especialmente o 

Superior Tribunal de Justiça, leem o objeto do processo, o que será feito, pelas razões até 

aqui expostas, especialmente a partir da concepção dos limites do efeito devolutivo. Há, 

portanto, um giro de perspectiva: cessa-se a tentativa de mostrar como devem ser lidos os 

dispositivos na forma como a doutrina interpreta-os analiticamente, e se passa a descrever 

como vêm sendo efetivamente lidos os dispositivos, a partir dos dados que a jurisprudência 

fornece. 
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Como já se destacou, “a análise dos textos normativos, o exame das obras 

doutrinárias, o estudo da jurisprudência e a verificação do modo como se passam as coisas 

na realidade forense quotidiana ministram ‘imagens’ do processo civil que podem não 

coincidir, e só a título excepcional coincidem com exatidão”.207 Portanto, o que se pretende 

fazer agora, é perspectivar o mesmo problema de processo civil por outra “imagem”. 

Trata-se de uma análise pragmática do objeto do recurso, do efeito devolutivo e dos 

limites da causa de pedir e do pedido recursal.  

Pragmática é o ramo da semiótica que estuda a relação dos signos com os seus 

usuários, logo, aplicada ao direito processual, pode-se afirmar que ela é o campo que estuda 

a relação entre as leis processuais e o seu uso pelos aplicadores. É um ramo que se preocupa 

com casos e tem um viés prático.208 

A pragmática compreensiva, por sua vez, é a linha de estudo pragmático que tem 

por objeto revelar o significado de um texto a partir de como é utilizado. No Direito, a sua 

finalidade é revelar como os aplicadores, especialmente o Judiciário, entendem algum texto 

normativo.209  

Em termos mais concretos, a Pragmática Jurídica Compreensiva revela um 

ponto de vista metodológico mais inovador, pois deixa de analisar o 

discurso jurídico a partir de um conhecimento a priori dos textos escritos 

e passa a observar as normas jurídicas tal como são aplicadas 

espontaneamente na vida prática quotidiana. Isto faz com que os 

significados jurídicos sejam desvendados, não a partir de ilações extraídas 

de códigos de textos normativos, mas de situações individuais e 

concretamente consideradas. 

 

Aqui, especificamente, pretende-se definir o pedido recursal e a causa de pedir 

recursal a partir da forma como são empregados nas decisões dos tribunais, bem como 

compreender a forma como os tribunais operam os limites objetivos do recurso, isto é, como 

entendem ser devido o respeito à congruência em sede recursal. A pretensão é de se fazer 

uma descrição fiel de como se compreende o objeto do juízo recursal nos tribunais. 

                                                           
207  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tendências contemporâneas do direito processual civil. Tema de 

direito processual (Terceira Série). São Paulo: Saraiva, 1984, p. 1.  
208  COSTA, Eduardo José da Fonseca. Arqueologia das ciências dogmáticas do processo. Teoria do processo 

– panorama doutrinário mundial. Fredie Didier Jr. (org.). Salvador: Juspodivm, 2010, v. 2, p. 227-229. 

Afirma ainda, que: “Logo, quando se quer compreender o que é uma Pragmática Processual Civil, quer-se 

entender uma técnica jurídica específica, uma ars propriamente dita, um acúmulo de formulações 

compreensivas, sistematicamente extraídas da experiência forense, que permitem a todo e qualquer 

operador processual o poder de interferir planejadamente nos acontecimentos em juízo”. 
209  COSTA, Eduardo José da Fonseca. Arqueologia das ciências dogmáticas do processo, cit., p. 232. 
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Inicialmente, é importante compreender como os tribunais entendem o objeto dos recursos 

e quais são os fatores determinantes para sua posição.210 

 

4.2. Pedido recursal 

As lições doutrinárias repercutem na compreensão e aplicação do pedido recursal, 

não sendo poucos os julgados que as adotam como fundamento principal para a resolução 

de questões ligadas ao petitum.  

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático muito reiterado pela 

Corte, ao tempo em que afirmou a profundidade do efeito devolutivo, mediante voto do 

Ministro Relator Luiz Fux, ressaltou que a “devolutividade ampla, entretanto, não permite 

ao juiz invadir áreas não cobertas pelo recurso e, portanto, trânsitas em julgado”.211 É 

comum, na Corte, o destaque da máxima tantum devolutum quantum appellatum para a 

resolução de questões e, com isso, a aplicação do princípio dispositivo na seara recursal.212 

Com efeito, é significativa a quantidade de precedentes que reafirma o tantum 

devolutum quantum appellatum, isto é, que o pedido do recurso demarca a incidência do 

efeito devolutivo e, assim, a atividade jurisdicional em sede recursal.213 

                                                           
210  A pesquisa entre os precedentes judicias foi realizada nos sítios eletrônicos dos tribunais e enfocou no 

Superior Tribunal de Justiça, mas também traz dados fornecidos pelo Supremo Tribunal Federal, pelo 

Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais e pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo Tribunal de Justiça do Ceará e pelos 

Tribunais Regionais Federais da 2ª e da 5ª Região. Os principais argumentos de pesquisa foram “pedido 

recursal”, “tantum devolutum quantum appellatum”, “causa de pedir recursal” e “efeito devolutivo” e 

“efeito translativo”, mas várias combinações foram feitas e foram analisados casos de destaque indicados 

por outros pesquisadores. Além disso, o corte metodológico exclui da apreciação os precedentes 

relacionados ao processo penal. 
211  REsp 684.331/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 

13/11/2006, p. 227. 
212  No voto do relator, firmou-se que: “Desta sorte, as fronteiras da instância ad quem são delimitadas pela 

impugnação, não se admitindo, em nome da ampla devolutividade, o conhecimento de pedidos novos ou 

de exceções materiais não aduzidas pelo demandado, salvo as objeções que, tal como poderiam ter sido 

conhecidas de ofício em primeiro grau, pelo princípio da identidade, também autorizam o tribunal a 

conhecê-las”. 
213 Apenas como exemplo, há caso, no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que a sentença julgou 

improcedentes os pedidos, dentre os quais estavam o pedido declaratório de inexigibilidade do débito e o 

indenizatório, a título de danos morais. A parte autora interpôs apelação, porém impugnou apenas a 

improcedência do pedido declaratório. No segundo grau, o recurso foi provido, tendo a 5° Câmara Cível 

reformado a sentença para declarar e inexigibilidade do débito, porém, manteve inalterado o capítulo da 

decisão sobre os danos morais, fundamentando o relator que “o apelo não formulou pretensão 

indenizatória” e o baseou-se no óbice do tantum devolutum quantum appellatum. O apelante então 

embargou o acórdão, alegando omissão do tribunal, posto que ao ter pleiteado a “reforma da sentença”, 

teria demonstrado a pretensão da reforma de todos os pleitos da sentença. Os embargos foram admitidos, 

mas desprovidos, sob justificativa de que o pedido recursal define os limites objetivos do recurso. Conferir: 
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No ponto, é significativo o julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso 

Especial n.º 970.708/BA.214 Neste caso, o objeto de divergência a ser sanado pela Corte 

Especial, em precedente obrigatório (art. 927, V, do CPC), foi justamente a precisão da 

devolução do recurso de apelação, com a definição da regra representada pelo brocardo 

tantum devolutum quantum appellatum. Especificamente, conforme relatado, a tese principal 

do recurso foi a “impossibilidade do Tribunal Estadual, em sede de apelação — ignorando a 

prova pericial deferida pelo magistrado de piso em decisão preclusa — fixar direta e 

originariamente a condenação por danos materiais, divergindo da sentença que remeteu a 

apuração do quantum para a fase de liquidação por arbitramento”. 

No caso, um representante comercial havia pedido a condenação da representada – 

uma seguradora – em indenização por danos materiais, inclusive a título de lucros cessantes, 

e dano moral, decorrentes de falhas na administração da empresa representada, o que teria 

gerado a perda de clientela e graves prejuízos. A sentença julgou procedentes os pedidos e, 

interpostos recursos por ambas as partes, o Tribunal de Justiça da Bahia alterou a decisão 

para imediatamente precisar o dano, dispensando a sua futura liquidação. 

No recurso especial, pretendeu a empresa recorrente a ampla reforma do acórdão 

impugnado, todavia, não obteve sucesso, e a decisão prolatada pela Terceira Turma do STJ 

não só confirmou a decisão sobre as situações jurídicas materiais deduzidas, mas também 

indicou que “é permitido ao Tribunal a quo determinar a liquidação de sentença por forma 

diversa da estabelecida na sentença proferida em processo de conhecimento, quando esta se 

mostrar inadequada à apuração do quantum debeatur”. A sua decisão, neste capítulo, 

baseou-se no enunciado 344 da Súmula do STJ, que preconiza que a “liquidação por forma 

diversa estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”. 

Em seguida, houve a oposição de embargos de declaração contra o acórdão do STJ, 

em que se suscitou expressamente a questão da inadmissibilidade de o tribunal local alterar 

a forma de liquidação. A Corte Superior, no entanto, admitiu os embargos e julgou-os 

improcedentes, sob o fundamento de que se tratava de inovação em recurso, pois a matéria 

não fora previamente levantada no recurso especial interposto. Na decisão ficou consignado 

que foram várias as razões para a referida alteração – da determinação de liquidação em 

                                                           
(TJSP - Embargos de Declaração, Processo nº 1044977-66.2014.8.26.0100/50000, 5ª Câmara de Direito 

Privado, Relator Des. Fábio Podestá, Data do julgamento: 05/12/2016, Data de publicação: 05/12/2016). 
214  EREsp 970.708/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/09/2017, DJe 

20/10/2017. 
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procedimento próprio para a imediata precisão dos valores –, inclusive que isso teria 

decorrido do “princípio” tantum devolutum quantum appellatum e do efeito translativo do 

recurso.215  

Após a decisão dos primeiros embargos de declaração, segundos embargos foram 

opostos, mas foram rejeitados e houve a condenação da empresa embargante em multa por 

recurso procrastinatório, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.  

Depois disso, foi recolhida a multa e interposto o recurso de embargos de 

divergência, em que se levantou ocorrer dissenso entre a interpretação das turmas do STJ 

quanto à aplicação, sobretudo os limites, do efeito devolutivo dos recursos. Defendeu-se que 

a modificação da liquidação pela Corte baiana transbordou o efeito devolutivo do recurso, 

pelo que ela não poderia ter liquidado, originariamente, os danos materiais. 

O processo era da relatoria do Ministro Castro Meira, que admitiu o recurso, o que 

foi seguido de impugnação dos recorridos e de parecer do Ministério Público Federal pelo 

não acolhimento dos embargos de divergência. Na sequência, veio decisão monocrática do 

Ministro Castro Meira não conhecendo do recurso, por inexistir similitude fática entre os 

acórdãos recorrido e paradigma. Todavia, interposto agravo regimental, a Corte Especial 

seguiu o voto de divergência inaugurado pelo Ministro Cesar Asfor Rocha, em que 

reconheceu a existência de dissídio e, por conseguinte, admitiu os embargos de divergência. 

O processo retornou para o relator para conduzir o julgamento, que, por sucessão, tornou-se 

o Ministro Jorge Mussi. 

                                                           
215  RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS POR 

REPRESENTANTE DE ENTIDADE SEGURADORA, DECORRENTES DE PROBLEMAS NA 

ADMINISTRAÇÃO DESTA. FIXAÇÃO DO VALOR DOS DANOS PELO TRIBUNAL, CONQUANTO 

INDICADA A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PELA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO DE ARGUMENTO.  

  I - A conclusão do Tribunal a quo quanto à desnecessidade da produção da prova pericial determinada pela 

sentença, com vistas à apuração dos danos materiais e dos lucros cessantes sofridos pelos autores, decorreu 

de vários motivos: i) a análise dos elementos de prova coligidos ao processo, cujo reexame é vedado em 

âmbito de Recurso Especial (Súmula STJ/7); ii) o conhecimento da matéria impugnada, em observância ao 

princípio tantum devolutum quantum appellatum; iii) possibilidade de apreciação pelo tribunal de toda a 

matéria que puder ser conhecida de ofício (efeito translativo do recurso), de que é exemplo a forma de 

liquidação da sentença.  

  II - A alegação de que o Acórdão recorrido teria condenado a ré, ora embargante, a pagamento 

correspondente ao faturamento bruto dos autores, sem a dedução das despesas relativas ao exercício da 

atividade empresarial, não foi suscitada nas razões do Recurso Especial, representando, portanto, inovação 

de argumento, incompatível com a via eleita.  

  III - Embargos de Declaração acolhidos, apenas com fins aclaratórios, mantida a conclusão do julgado. (fls. 

1.051/1.052) 
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No voto do relator, ficou claro que a questão estava mais ligada à garantia de duplo 

grau de jurisdição do que, propriamente, ao efeito devolutivo, embora as duas questões 

estivessem imbrincadas. Destacou o Ministro Jorge Mussi que no acórdão paradigma, da 

relatoria do Ministro Asfor Rocha e proferido no recurso especial n.º, 32.258/RJ, em 1994, 

decidiu-se pela impossibilidade de o tribunal local tornar líquida uma sentença ilíquida, sob 

pena de supressão de instância. Neste importante julgado, foi determinante o entendimento 

de que o “princípio tantum devolutum quantum appellatum não pode ser aceito a ponto de 

que se permita a supressão de instância”. 

Ainda no seu voto, o relator estabeleceu como premissa a diferenciação entre a 

extensão e a profundidade do efeito devolutivo. Conforme destacou, o primeiro aspecto 

“limita a atividade cognitiva da Corte Revisora ao capítulo da sentença objeto da 

impugnação, vale dizer, demarca o pedido recursal”. Já o segundo aspecto, “corresponde aos 

argumentos expostos para justificar o pedido ou a defesa, isto é, a causa de pedir ou o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sempre dentro do limite da matéria 

impugnada”.  

Pois bem. Como suporte para sua conclusão, destacou que houve pedido recursal 

por parte do autor, então embargado, no sentido de que a decisão proferida deveria ter sido 

líquida, por isso merecia reforma. Logo, entendeu que a Corte Revisora apreciou o pedido 

recursal na extensão que lhe fora devolvido, pelo que não houve a extrapolação do tantum 

devolutum quantum appellatum. Como obiter dicta, ainda, ressaltou que não haveria de se 

falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição, invocando como evidência disso a previsão da 

Lei 10.352/2001, ratificada no art. 1.013, § 3º, do CPC, que permite a análise direta do mérito 

pelo tribunal mesmo nos casos em que a sentença deixou de analisar o meritum causae; e 

destacou, também, que se a coisa julgada não é óbice à alteração do meio de liquidação, 

como pacificado no STJ, quanto mais o empecilho do duplo grau ou o tantum devolutum 

quantum appellatum.216  

  O Ministro Humberto Martins proferiu voto divergindo do voto do relator e 

instaurando a divergência. Em seu entendimento, o Tribunal de Justiça da Bahia não poderia 

                                                           
216  “Ora, se a coisa julgada — instituto que goza de grande proteção do ordenamento jurídico, em respeito ao 

Princípio da Segurança Jurídica — não constitui óbice para a alteração da sistemática de liquidação na fase 

de execução, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, cristalizada na Súmula 344/STJ acima 

referida, com mais razão inexiste empecilho para o Tribunal a quo, em sede de apelação na fase de 

conhecimento, modificar a forma de liquidação, como no caso vertente, inocorrendo, pois, ofensa ao 

princípio tantum devolutum quantum appellatum” (p. 14-15). 
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ter alterado a decisão do magistrado a quo – mesmo tendo sido impugnada. Aduziu que, 

“não é possível alterar a sistemática – no momento processual da apelação –, pois, ao assim 

proceder, o Tribunal a quo estaria permitindo a supressão de instância, alargando de uma 

forma inadequada o princípio tantum devolutum quantum appellatum”. Foi de importância 

crucial para a sua decisão o fato de que a parte ré, então recorrente, havia requerido a prova 

pericial, que o magistrado firmou que seria realizada na fase de liquidação, o que, na sua 

visão, corrobora a configuração de supressão de instância. 

Proferiu voto-vista o Ministro Og Fernandes, em que perquiriu acerca do 

desenvolvimento da fase de conhecimento e sobre o exercício do contraditório em torno dos 

documentos que fundamentaram a liquidação dos valores pelo TJBA. Concluiu que houve 

ampla possibilidade de a recorrente analisar e impugnar os referidos documentos e que, 

apesar disso, não os impugnou, mas se limitou a discutir a natureza dos valores que eram 

pagos ao autor. Além disso, destacou que houve impugnação da parte embargante, em 

apelação, requerendo ela mesma a alteração da liquidação (definida na sentença por 

arbitramento, pretendeu a empresa que fosse realizada por artigos), assim como o fez a parte 

embargada, que impugnou frontalmente a falta de liquidez. Com base nisso, concluiu o 

Ministro Og Fernandes que não houve supressão de instância e que, tendo havido pedido da 

parte autora, “cujo apelo reclamava parcialmente da sentença e, dentre os pontos da 

irresignação, a iliquidez do decreto condenatório, a Corte de origem pôde reexaminar a 

matéria na sua completa extensão”. 

Pediu vista também o Ministro Luis Felipe Salomão, que concluiu em seu voto que 

“o acórdão proferido pelo Tribunal a quo versou sobre a matéria impugnada, estando em 

absoluta conformidade com o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, de modo 

que, a meu juízo, não houve supressão de instância”. Após externar seu voto, os Ministros 

Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves aderiram à linha esposada pelo Ministro 

Luis Felipe Salomão e, previamente, pelo Ministro Og Fernandes e pelo Ministro relator 

Jorge Mussi. 

Subsequentemente, houve pedido de vistas pelo Ministro Raul Araújo, que retornou 

com voto trazendo considerações sobre o processo em primeiro grau: delineou que o 

requerimento de perícia foi analisado pelo juízo em primeiro grau na audiência preliminar, 

quando o magistrado considerou que a perícia apenas seria realizada na fase de liquidação, 

caso viessem a ser julgados procedentes os pedidos. Com base nessa constatação, entendeu 
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o Ministro que o TJBA, “ao decidir que caberia, na apelação, não apenas confirmar a 

procedência da indenização, mas fixar também o seu valor, ingressou em matéria que não 

havia sido objeto de contraditório no primeiro grau”. Por isso, concluiu que houve supressão 

de instância.217 

Prosseguindo, pediu vista a Ministra Nancy Andrighi, que seguiu a divergência e 

entendeu que ocorreu supressão de instância e cerceamento de defesa. Após, votou o 

Ministro Herman Benjamin com o relator. 

O resultado, portanto, foi a negativa de provimento aos embargos de divergência 

por maioria: 6 x 3, não tendo participado da decisão os ministros João Otávio Noronha e 

Napoleão Nunes Maia Filho e impedidos os ministros Felix Fischer e Maria Thereza de Assis 

Moura.  

Assim, mesmo mediante um quórum inusitado, e incapaz de garantir segurança 

jurídica de modo intenso, foi assentado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos 

embargos de divergência em recurso especial n.º 970.708/BA, que o pedido recursal pode se 

voltar para a solução de matérias que não foram, mas poderiam ter sido, resolvidas na 

sentença.218 De modo genérico, a Corte reafirmou a lição doutrinária acerca da extensão e 

da profundidade do efeito devolutivo. Especificamente, firmou entendimento de que a 

precisão do quantum debeatur em recurso contra decisão ilíquida não extrapola os limites 

da devolutividade e não configura supressão de instância. 

Em outro caso, em que o recorrente também suscitou a ocorrência de ofensa à 

regulação do tantum devolutum quantum appellatum, o STJ definiu que o tribunal de 

apelação procedeu corretamente ao ingressar na questão do valor a ser restituído pelo 

promitente comprador, embora ela não tivesse sido resolvida na sentença, já que ela havia 

sido pela improcedência do pedido de extinção do contrato de promessa de compra e venda. 

                                                           
217 “Configura-se, assim, na hipótese sob exame, a supressão de instância, uma vez que o Tribunal decidiu 

sobre matéria que não havia sido objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, mas que fora 

expressamente remetida por este para futura e eventual fase processual, com realização de contraditório 

(mediante prova pericial). Não se tem aqui caso em que o juiz define uma forma de liquidação na sentença 

apelada e o Tribunal modifica, no julgamento da apelação, mas sim hipótese em que o juiz apenas 

reconheceu o dever de indenizar e expressamente deixou a liquidação para ser tratada na fase posterior do 

processo” (p. 7).  
218  Essa noção é dotada de integridade na jurisprudência da Corte, que não raro a invoca como ratio decidendi 

de recursos especiais, como, exemplificativamente, em: AgRg no AREsp 554.398/PR, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014. AgRg 

no REsp 797.106/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 

01/10/2015. 
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Além de ter destacado que a resolução seria consequência “natural” da reforma, destacou 

que não haveria ofensa ao âmbito de devolutividade, “sobretudo porque a questão, na 

hipótese, foi efetivamente arguida na apelação”.219 A mesma solução já foi empregada em 

outros precedentes do STJ para solucionar variadas questões,220 como, por exemplo, a 

decisão quanto à correção monetária e os juros em reversão de decisão que julgou 

improcedente pedido condenatório.221 Pode-se afirmar, basicamente, que o STJ entende com 

parcimônia que o duplo grau não garante o duplo exame. 

Noutro caso, a parte suscitou a inadmissibilidade do recurso especial como objeto 

de seu agravo regimental, por inexistir um capítulo da peça dedicado a esclarecer quais eram 

os pedidos recursais. A Terceira Turma do STJ decidiu, à unanimidade, que o recurso era 

admissível, pois, embora inexistisse um capítulo específico para definir os pedidos recursais, 

eles foram satisfatoriamente esclarecidos ao longo da peça, permitindo o seu conhecimento 

de modo suficientemente claro ao longo das razões recursais, sendo viável e, mais do que 

isso, recomendável, que se leia o pedido através da compreensão lógico-sistemática do 

recurso, isto é, de toda a peça, e não de um quadrante isolado dela.222 Estendeu-se, 

expressamente, o entendimento adotado para o pedido deduzido na petição inicial para o 

pedido deduzido em recursos.223 

Também sobre a interpretação do pedido recursal, já se assentou que se houver 

omissão do recorrente, presume-se que houve impugnação de tudo quanto poderia ter sido 

impugnado, bem como que impugnada uma parte da decisão, considera-se igualmente 

                                                           
219  AgInt no REsp 1395252/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/06/2018, DJe 15/06/2018. 
220  “Não há julgamento extra petita nas hipóteses em que o provimento judicial representa mera consequência 

lógica do julgado” (AgInt no AREsp 1047209/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018). No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.329.983/DF, 

relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 22/06/2015; AgRg no REsp n.  761.931/RJ, relator 

Ministro Felix Fischer, DJ de 12/12/2005; AgRg nos EDcl no AREsp n. 184.453/MS, relator Ministro 

Herman Benjamin, DJe de 13/9/2013. 
221  REsp 1662339/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, 

DJe 22/03/2018. 
222  AgRg nos EDcl no AREsp 143.102/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

09/10/2012, DJe 29/10/2012. 
223  “O pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, 

não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação "dos pedidos", 

devendo ser levados em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, 

ainda que implícitos. Assim, se o julgador se ateve aos limites da causa, delineados pelo autor no corpo da 

inicial, não há falar em decisão citra, ultra ou extra petita” (AgRg no REsp 243.718/RS, Rel. Ministro 

VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, 

julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). Aplicando esse precedente, exemplificativamente: AgRg no 

REsp 835.091/ES, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/09/2010, DJe 13/09/2010. 



 

173 

 

impugnada as demais parcelas da decisão que guardem conexão lógica ou valorativa com o 

objeto do recurso.224 De maneira similar, o Tribunal de Justiça de São Paulo entende que é 

possível interpretar extensivamente o pedido recursal, desde que as razões do recurso 

forneçam subsídios para tanto.225 

Verifica-se decisão da Corte Superior em sentido contrário, na qual, baseada em 

múltiplas lições doutrinárias, estipulou que o recurso especial apenas seria admitido com a 

precisa delineação do pedido recursal, que deve ser certo e determinado, de modo que 

permita o exercício regular do contraditório e a fixação dos limites da prestação jurisdicional. 

Para a tomada de decisão, seguiram-se as razões determinantes da solução de caso 

precedente, no sentido de que “a parte recorrente tem o dever de especificar, em seus 

pedidos, o provimento que pretende obter em grau recursal, de acordo com o objeto da 

demanda, não bastando pedir, genericamente, a ‘reforma do acórdão recorrido’ ou a ‘correta 

aplicação da lei federal’”. O fundamento normativo da decisão foi, também, o princípio 

dispositivo, cujo conteúdo estabelece que “deve ser deixada ao indivíduo, em virtude do 

predomínio do interesse individual, a escolha de efetivar ou não seus direitos perante o Poder 

Judiciário, e em que medida”.226 

De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o pedido recursal nunca 

pode ultrapassar os limites do pedido deduzido na demanda originária, isto é, precisa 

respeitar as fronteiras traçadas pelo objeto do processo. Assim, em recurso ordinário em 

mandado de segurança, estabeleceu que “a pretensão recursal não poderia ser acolhida 

porque o pedido de alteração do gabarito não consta da petição inicial (art. 460 do CPC)”.227 

Há caso, ainda que fora do espectro de pesquisa, pois não versa sobre os limites 

objetivos do recurso, mas sobre o pedido recursal como requisito de admissibilidade, que 

                                                           
224  REsp 684.331/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 

13/11/2006, p. 227. 
225  TJSP – Apelação Cível n.º 188.924-4/4-00, 3ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Randolfo 

Ferraz de Campos, Data de Julgamento: 29/08/2006, Data de Publicação: 29/08/2006. 
226  AgRg no REsp 1416963/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/02/2015, DJe 19/02/2015. Igualmente inadmitindo o recurso especial por falta de pedido certo e 

determinado: AgRg no AREsp 408.643/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014. AgRg no RMS 45.726/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014. AgRg no AREsp 465.753/RS, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 

28/10/2014. AgRg no AREsp 425.907/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 13/10/2014. AgRg no AREsp 467.153/RS, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 15/05/2014. 
227  AgRg no RMS 35.464/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

27/11/2012, DJe 30/11/2012. 
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vale ser destacado, tendo o STJ entendido que “é inepta a petição recursal em que a parte 

não deduz nenhum pedido de reforma ou de anulação da decisão vergastada, limitando-se a 

formular ao fim duas indagações, embora o Poder Judiciário não seja órgão de consulta”.228 

É possível afirmar, neste primeiro momento, que em tema de pedido recursal ou de 

extensão do efeito devolutivo, ao menos quando abordado de maneira central pelos 

Tribunais, eles tendem a corroborar a compreensão doutrinária dominante. 

 

4.3. Causa de pedir recursal 

Na jurisprudência, seguindo o que está estabelecido na doutrina, a causa de pedir 

recursal perde qualquer importância diante da profundidade do efeito devolutivo. Não são 

poucos os precedentes em que o Superior Tribunal de Justiça invocou como razão de decidir 

a compreensão de que “estabelecida a extensão do pedido recursal, dentro dela está o 

tribunal livre para apreciar, na profundidade do efeito devolutivo, a fundamentação do que 

fora pleiteado”.229 

Em decisão paradigmática sobre a matéria, o STJ já fixou que a “apelação é o 

recurso por excelência, consagrado por todos os nossos matizes europeus e pelos sistemas 

latino-americanos do mesmo tronco científico do que o nosso, singularizando-se pelo fato 

de dirigir-se ao pronunciamento último do juízo e pela sua ampla devolutividade, que investe 

o tribunal no conhecimento irrestrito da causa, concretizando o dogma do duplo grau de 

jurisdição”. No seu voto, referendado unanimemente, o Ministro relator Luiz Fux consignou 

que o efeito devolutivo “investe o juiz de irrestritos poderes de análise de todas as questões 

de fato e de direito que gravitam em torno do thema decidendum, de tal forma que o tribunal 

coloca-se, exatamente, nas mesmas condições em que se encontrava o juiz no momento de 

decidir”. Outrossim, afirmou que eventualmente “o tribunal exerce cognição mais vertical 

                                                           
228  EDcl no AgRg no AREsp 707.784/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 11/02/2016. 
229  REsp 1105183/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

10/08/2010, DJe 10/09/2010. No mesmo sentido: AgRg no REsp 327.513/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 08/02/2010. Como mera curiosidade, 

cumpre destacar que o efeito devolutivo como regulado no CPC tem sido utilizado inclusive como 

fundamento para a tomada de decisão na seara criminal, em alguns acórdãos relatados pelo Ministro Ribeiro 

Dantas, como se pode ver a título exemplificativo em: HC 349.744/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 28/09/2016.   
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do que o juiz a quo, porquanto lhe é lícito conhecer de questões que sequer foram apreciadas 

em primeiro grau”.230 

Enfim, não são poucas as situações em que se admitiu a solução de uma questão 

jurídica pelo tribunal ad quem, ainda que ela não tivesse sido conhecida pelo juízo a quo, 

ou, se ele conhecera dela,231 que não foi impugnada pelo recorrente, sempre com base no 

efeito devolutivo em sua profundidade.232 

Nos já referidos embargos de divergência decididos pela Corte Especial do STJ, o 

Ministro Og Fernandes, votando em consonância com a relatoria, destacou que através da 

profundidade do efeito devolutivo “permite-se o conhecimento pela segunda instância de 

todos os elementos que estavam à disposição do órgão a quo no momento em que este 

proferiu a sentença”. Desse modo, como no caso se discutia o acerto de a Corte Estadual ter 

modificado a sentença para torná-la líquida, justamente com base em material que não fora 

analisado na decisão impugnada, o que geraria supressão de instância segundo o embargante, 

o Ministro respondeu de maneira categórica: “a profundidade do efeito devolutivo não se 

limita às questões efetivamente resolvidas na sentença recorrida: abrange também as que 

nela poderiam tê-lo sido”.233 

                                                           
230  REsp 684.331/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 

13/11/2006, p. 227. 
231  Nesse sentido, há expressivo caso no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nele, a grande celeuma era se o 

TJSP poderia reconhecer a incompetência da jurisdição estatal em razão da presença de cláusula 

compromissória de arbitragem alegada na primeira instância, mas que não foi impugnada por recurso ou 

mesmo suscitada na apelação. À época da contestação, todos os réus alegaram a competência do árbitro. O 

juízo a quo não acolheu a preliminar, passando a adentrar no mérito e, assim, julgou todos os pedidos 

improcedentes. Apresentada apelação pelo demandante, os apelados restringiram-se a discutir as questões 

de mérito, restando silentes quanto à cláusula arbitral. Contudo, o tribunal conheceu a questão da eficácia 

da cláusula arbitral, fundamentando que o efeito devolutivo permitiria que o juízo apreciasse todas as 

matérias debatidas no processo. Ver: TJSP – Apelação Cível nº 1003528-36.2016.8.26.0011, 1ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, Desembargador Relator Francisco Loureiro, Data do julgamento: 

01/03/2018, Data de publicação: 01/03/2018. 
232  Exemplificativamente: AgInt nos EDcl no REsp 1249061/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018. AgRg no REsp 1.487.384/CE, Rel. Min. 

HUMBERTO MARTINS. Segunda Turma. Dje 21/11/2014. RESP 927.958/MG. Rel. Min. Luiz Fux. 

Primeira Turma. Dje 13/11/2008. Tal solução é empregada também nos tribunais, como se pode ver nos 

seguintes precedentes, também elencados de modo unicamente exemplificativo: TJSP;  Apelação 1065647-

26.2017.8.26.0002; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro 

Regional II - Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2018; Data de Registro: 

24/09/2018. TJSP; Apelação 0002235-73.2008.8.26.0352; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18ª 

Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de 

Registro: 17/09/2018. TJSP – Apelação Cível n° 188.924-4/4-00, 13ª Câmara de Direito Privado, 

Desembargador Relator Francisco Giaquinto, Data do julgamento: 11/04/2014, Data de publicação: 

11/04/2014. 
233  EREsp 970.708/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/09/2017, DJe 

20/10/2017. 
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Merece transcrição também o seu obiter dictum, que versa exatamente sobre o tema 

central de investigação: “Contudo, é importante relembrar que a devolutividade da apelação 

só abrange a causa de pedir deduzida na inicial, sendo inadmissível qualquer inovação. A 

profundidade desse efeito é ampla, mas, no que se refere à pretensão inicial, deve ser 

respeitado o limite objetivo da demanda”.234 

No mesmo sentido, o STJ tem afirmado e reafirmado que cumpre ao tribunal de 

apelação, no caso de afastar o fundamento adotado pela sentença apelada, e 

independentemente de interposição de recurso próprio ou de pedido específico nas 

contrarrazões, “examinar os demais fundamentos invocados pela parte para sustentar a 

procedência ou a improcedência da demanda”.235 

Também seguindo essa linha, o STJ já anulou acórdão do tribunal a quo sob o 

fundamento de que analisou as matérias submetidas à cognição do primeiro grau, mas deixou 

de justificar especificamente as razões para negativa de provimento ao apelo, que eram 

distintas. No caso, tratava-se de ação condenatória julgada improcedente, em que o Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal manteve a sentença. Porém, na apelação a parte trouxe 

argumentos novos, em diálogo com a sentença, que deixaram de ser analisados, limitando-

se o TJDF a confirmar os fundamentos da decisão impugnada. Entendeu o STJ que a Corte 

revisora ignorou o tantum devolutum quantum appellatum por ter deixado de analisar 

especificamente as razões do recurso – isto é, a causa da impugnação.236   

Por outro lado, a Corte Superior costuma disciplinar que toda matéria que estava à 

disposição do juízo a quo se submete ao seu exame. Isso, todavia, não inclui, conforme o 

seu entendimento, matéria invocável, mas não invocada. Nesse sentido, o STJ é bem 

frequente em inadmitir recurso por considerar a tese suscitada inovação recursal, mesmo que 

ela se baseie em matéria cognoscível de ofício a qualquer tempo. Assim, por exemplo, já se 

inadmitiu recurso ordinário em mandado de segurança com base na inconstitucionalidade da 

                                                           
234  Idem. 
235  STJ, REsp 1.201.359/AC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 

15/04/2011. No mesmo sentido:  STJ, AgRg no REsp 797.106/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 

SEXTA TURMA, DJe de 1º/10/2015; REsp 1.125.039/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2011. AgRg no AREsp 104.252/SE, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016.  
236  AgInt no REsp 1554992/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

20/02/2018, DJe 02/03/2018. 
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lei que baseou a sentença porque a matéria não havia sido levantada no tribunal a quo.237-238 

Deixou de analisar um parecer normativo, que se trata de material jurídico para a solução da 

controvérsia, sob o argumento de que não havia “pedido recursal” para que tal exame fosse 

realizado.239 Esse precedente pode significar que o STJ interpreta diferentemente a 

devolução ensejada pela apelação e pelo recurso ordinário – como, de fato, entendia que o 

julgamento direto do mérito (art. 1.013, § 3º, do CPC) aplicava-se unicamente ao apelo, e 

não ao recurso ordinário. 

No entanto, a matéria mais recorrente nos recursos em que se litiga questão 

relacionada à causa de pedir recursal é a dialeticidade: é ao avaliar este requisito de 

admissibilidade que os julgadores invocam a causa de pedir como elemento necessário a 

efetivamente impugnar os motivos da decisão recorrida.240 É bastante comum a conjunção 

da causa de pedir recursal com os enunciados 283 e 284 da súmula do STF para a tomada de 

decisão.241 

O enunciado 283 estatui que é “inadmissível o recurso extraordinário, quando a 

decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange 

todos eles”. Desse modo, os recursos excepcionais precisam necessariamente impugnar as 

razões de decidir, o que é feito na causa de pedir recursal, não havendo utilidade no recurso 

que não o faz, pois não é capaz de, por si só, ensejar a reforma do decisum. 

                                                           
237  RMS 30.858/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

31/10/2014. 
238  Interessante o caso em que o recorrente, mediante embargos de declaração, suscitou a aplicabilidade de um 

precedente do STJ em seu favor, como expressamente passou a permitir o CPC/2015, ainda não existente 

no momento do julgamento (art. 1.022, p. único, I). Todavia, o precedente, embora fosse relativo ao objeto 

do processo, não guardava pertinência com as teses suscitadas no recurso especial. Por isso, o voto do 

relator, acolhido à unanimidade, foi pela improcedência dos embargos de declaração, uma vez que diziam 

respeito a matéria que não constituía omissão, pois não versadas no especial. Conferir: EDcl no AgRg no 

REsp 1307638/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/03/2014, DJe 17/03/2014. 
239  AgRg no AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1097734/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012. 
240  Nesse sentido, no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo: Apelação Cível nº 646.260.5/5-00, 12ª 

Câmara de Direito Público, Desembargador Relator Edson Ferreira, Data do julgamento: 24/02/2010. O 

TJSP também aplicou a mesma tese para inadmitir recurso, inclusive considerando que se tratava de matéria 

cognoscível de ofício (prescrição): Apelação Cível n.º nº 1013783-29.2013.8.26.0053, 12ª Câmara de 

Direito Público, Desembargador Relator Edson Ferreira, Data do julgamento: 24/02/2010.  
241  Assim: STJ - AgRg no REsp 1307198/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 19/02/2015. STJ - AgRg no AREsp 214.840/RJ, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 07/11/2014. AgRg no Ag 1293230/SP, 

Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 

21/09/2012. 
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O enunciado 284 preconiza que é “inadmissível o recurso extraordinário, quando a 

deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Aqui 

o problema é de regularidade formal, porém não necessariamente ligado à causa de pedir 

recursal: embora a motivação da impugnação possa ser clara, é essencial que, além disso, 

deixe a controvérsia subjacente igualmente clara.  

Sobre a configuração da causa petendi recursal, tem-se que a Corte exige que seja 

posta de modo específico, isto é, apontando precisamente o equívoco que se reputa ter sido 

cometido na decisão.242 Logo, a causa de pedir recursal não pode ser genérica, o que geraria 

também a inadmissibilidade do apelo por falta de dialeticidade. 

Este último entendimento é empregado pelo STJ ao verificar a admissibilidade dos 

recursos especiais. Todavia, a Corte tem entendimento diferente ao examinar o juízo de 

admissibilidade da apelação realizado pelos tribunais intermediários. 

Ao examinar recurso especial interposto contra acórdão que inadmitiu a apelação 

por falta de dialeticidade, diante da repetição das exatas mesmas razões já postas na 

contestação, o STJ concluiu pelo provimento do recurso.243 O motivo determinante para 

tanto foi que “o não-conhecimento do recurso, sob o fundamento de que houve mera 

reprodução da contestação, constitui rigor excessivo e injustificado”. O relator, em seu voto 

condutor, entendeu que é suficiente que as razões do recurso deixem claro o interesse na 

modificação da decisão impugnada. Vale destacar que o precedente nada mais é do que a 

repetição de entendimento anterior e já reiterado do STJ. Portanto, segundo entende a Corte 

Superior, havendo o pedido de reforma ou de anulação, os nomes das partes e os 

fundamentos fáticos e jurídicos, o recurso de apelação deve ser admitido.  

Apesar desse posicionamento do Superior Tribunal, não é incomum encontrar 

acórdãos de Tribunais de Justiça ou Regionais em que se inadmitiu a apelação por lhe faltar 

dialeticidade, justamente por não haver impugnação específica das razões expostas na 

decisão impugnada.244 

                                                           
242  AgInt no AREsp 959.511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, 

DJe 27/02/2018. 
243  STJ - REsp 1156982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/03/2011, DJe 22/03/2011. 
244  Assim: TJSP – Relator Desembargador Henrique Rodriguero Clavisio, Processo nº 1002933-89 

.2018.8.26.0068, 18ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 08/11/2018, Data de publicação: 

08/11/2018. TJSP; Apelação 1065647-26.2017.8.26.0002; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38ª 

Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

24/09/2018; Data de Registro: 24/09/2018. Destacando expressamente que é insuficiente a cópia de peça 
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Em interessante precedente, o Superior Tribunal de Justiça foi instado a analisar o 

prazo prescricional a ser aplicado a cumprimento individual de sentença decorrente de 

decisão em ação civil pública, que declarou nulidade de cláusula permissiva de aumento das 

mensalidades de plano de saúde, bem como condenou à repetição de indébito relativa aos 

valores já pagos.245 Na decisão recorrida, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, teve-se por fundamento que a referida prescrição é de 10 anos, o que ensejou a 

condenação líquida nos valores relativos a esse período. O recurso especial foi interposto 

com o fim de reformar a condenação e, como causa de pedir, sustentou-se que houve 

violação do art. 205 do Código Civil, que exigiria a aplicação da prescrição quinquenal, e a 

existência de divergência jurisprudencial, a levar ao mesmo resultado. 

Por decisão monocrática, deu-se provimento ao recurso especial, fundamentada no 

entendimento do STJ de que a prescrição quinquenal aplica-se tanto à propositura da ação 

civil pública quanto à execução individual com pedido de cumprimento de sentença 

proferida nesta ação.  

Todavia, em sede de recurso especial repetitivo, havia sido decidido pela Segunda 

Seção que a pretensão condenatória decorrente de declaração de nulidade de cláusula de 

reajuste prescreve ou em 20 anos, se aplicável o Código Civil de 1916, ou em 3 anos, se 

aplicável o Código Civil de 2002. Com base em tal precedente, o plano de saúde, vitorioso 

no seu especial, opôs embargos de declaração com a finalidade de ver aplicado o precedente 

e, assim, reconhecida a prescrição trienal, para reduzir a condenação.  

Os embargos declaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de que não se tratava 

de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Em seguida, a operadora de planos de 

saúde interpõe o agravo interno, onde admite que a tese surgiu apenas nos embargos, mas 

requer sua aplicação. 

Desse modo, o objeto de discussão no STJ passou a ser este: é possível decidir 

acerca da tese suscitada ou a inovação transporia o objeto do recurso? 

                                                           
confeccionada previamente à sentença, no caso a contestação: TJSP;  Apelação 1002353-

88.2017.8.26.0005; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro 

Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2018; Data de Registro: 

16/08/2018. TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.740041-0/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2018, publicação da súmula em 11/12/2018. TJRS - Apelação 

Cível Nº 70001454990, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto 

Vieira Rebout, Julgado em 28/12/2001. 
245  AgInt nos EDcl no REsp 1663747/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018. 
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Para decidir a matéria, o relator invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça, 

em que se consignou na ementa que a Corte “tem admitido a apreciação do fato ou direito 

que possa influir no julgamento da lide, ainda que em instância extraordinária, desde que 

não importe a alteração do pedido ou da causa de pedir”. Além disso, destacou que o fato de 

existir uma inovação recursal ensejava a inadmissão do recurso por inexistir o 

prequestionamento. Assim, exprimiu voto, condutor do julgamento, no sentido de não 

conhecer do agravo.  

Nesse mesmo sentido, já se afirmou que os limites objetivos dos embargos de 

declaração vedam a apresentação de inovação fática nesta espécie recursal.246 

 

4.4. Congruência entre recurso e decisão do recurso nos tribunais 

Como se viu, ao analisar a causa de pedir e o pedido recursal como tema central 

para a tomada de decisão, há relativa consistência dos tribunais, que emitem acórdão 

consonantes com as lições doutrinárias. A figura muda quando entra em cena a congruência 

entre o recurso e a decisão do recurso. Nesse ponto, os tribunais assumem uma postura 

menos consistente e, por vezes, mais invasiva e tendem a ingressar em matérias que não 

foram invocadas ou a decidir de modo diverso acerca do que foi pleiteado em sede recursal. 

No entanto, não é incomum que o Superior Tribunal de Justiça reconheça o 

equívoco de posturas mais inquisitoriais dos tribunais nas decisões de recursos cíveis.247 

Embora existam outras manifestações, seguem quatro exemplos significativos. 

                                                           
246  STJ - EDcl no RMS 34.494/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 09/04/2013, DJe 15/04/2013. 
247  Destaque-se que a matéria não é analisada no Supremo Tribunal Federal, que inadmite recursos que versem 

sobre o tema sob o seguinte entendimento: “O trânsito do extraordinário é inviável para debater matérias 

processuais, de índole ordinária, relativas ao reexame dos julgamentos proferidos em grau de embargos de 

declaração para fins de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, à aplicação da multa prevista no 

parágrafo único do art. 538 do CPC, à suposta concessão de efeito translativo a recurso especial e a eventual 

julgamento extra petita pelo Tribunal a quo” (AI 543548 AgR, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, 

Segunda Turma, julgado em 29/11/2005, DJ 03-02-2006 PP-00057 EMENT VOL-02219-19 PP-03824). 

Mais recentemente, mais comuns são as decisões que simplesmente baseiam-se em se tratar de ofensa 

indireta à Constituição: “A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura 

constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 

Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da 

Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à 

Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (ARE 

1141815 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018).  
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Ao julgar o recurso especial nº 686.665/RS, sob relatoria do Ministro Raul Araújo, 

a Quarta Turma entendeu que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu extra 

petita, inclusive gerando a reformatio in peius, por ter transbordado o pedido recursal.248 

Na origem, tratava-se de uma execução de título extrajudicial, na qual foram 

fixados honorários advocatícios iniciais em 10% (dez por cento) para pagamento voluntário. 

Não houve o pagamento, mas a oposição de embargos à execução, que foram julgados 

parcialmente procedentes, com honorários de 15% (quinze por cento) em favor do patrono 

do exequente, todavia sem a explicitação de sua base de cálculo. Na continuidade da 

execução houve o requerimento de majoração dos honorários iniciais do processo de 

execução, o que foi indeferido, motivado pelo magistrado da seguinte forma: “Não vejo 

razão para a majoração da verba honorária, pois é cediço na jurisprudência que a verba 

honorária, computando a dos embargos e a da execução, não pode ultrapassar o montante de 

20%”. 

A decisão foi impugnada por agravo de instrumento, em que se suscitou ofensa à 

coisa julgada, sob o argumento de que o referido limite não havia sido estipulado na decisão 

dos embargos à execução, e foi pedido o aumento da verba honorária para 18% sobre o valor 

da execução. Na sua decisão, o TJRS decidiu que os 15% (quinze por cento) definidos nos 

embargos à execução abrangiam os anteriores 10% (dez por cento) fixados na execução, na 

decisão inicial. Portanto, na decisão do TJRS, ficou estabelecido que os honorários dos 

embargos à execução se confundiam com os honorários da execução: tratava-se de uma 

majoração nos embargos e não de novos honorários. A decisão foi impugnada por embargos 

de declaração, em que se suscitou a ocorrência de reformatio in peius, mas o recurso teve 

seu provimento negado, sob o entendimento do Tribunal de que o juiz de primeiro grau não 

esclareceu quanto aos honorários e “na omissão do Magistrado, deve-se interpretar o 

decisum na esteira do entendimento assente no egrégio Superior Tribunal de Justiça”.  

Contra essa decisão foi interposto recurso especial, baseado justamente na 

existência de julgamento extra petita e de reformatio in peius. O STJ proveu o recurso, pois 

a delimitação do pedido recursal foi expressa ao pleitear o aumento dos honorários da 

execução para 18%, pelo que deveria a Corte estadual ter se limitado a julgar quanto a esta 

majoração, valorando-a como adequada ou não. Diante da existência exclusiva de pedido de 

                                                           
248  REsp 686.665/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 

30/05/2014. 
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majoração, o Tribunal não tinha sido investido do poder de decidir acerca dos honorários 

nos embargos à execução.249 

Noutro caso, oriundo de uma ação de desapropriação por interesse social, houve a 

condenação do INCRA, no Tribunal de Justiça do Paraná, em majoração do valor da 

indenização, o que se deu no bojo do julgamento da apelação interposta pelo Estado do 

Paraná. O apelo versava sobre a invalidade do título dominial do expropriado. O STJ, por 

meio de sua Segunda Turma, em acórdão relatado pela Ministra Eliana Calmon, entendeu 

que “aquela Egrégia Corte de Justiça decidiu matéria que não estava na sua alçada resolver, 

ante a ausência de pedido expresso nesse sentido”. Destacou como fundamento determinante 

a regulação do efeito devolutivo pelo sistema processual. Ademais, como argumento de 

reforço, destacou que a matéria não poderia ter sido analisada regularmente de ofício, pois 

evidentemente “não se trata de matéria de ordem pública, mas de direito patrimonial e 

disponível do particular”, e que tal forma de proceder surpreendeu o INCRA e maculou o 

seu direito ao contraditório.250   

No terceiro caso, que representa entendimento consagrado na Corte, o STJ 

estabeleceu que configura inovação recursal inadmissível a matéria trazida após o recurso 

que fora interposto, especialmente quando altere o pedido recursal. No caso, de modo mais 

específico, o recurso de apelação havia sido interposto com pedido de reforma da sentença 

condenatória à restituição de valores, sob o fundamento de que a cláusula contratual de 

retenção era válida; depois, mediante agravo regimental, o recorrente suscitou a nulidade da 

sentença, pois ela teria extrapolado os limites do pedido. O Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso do Sul inadmitiu a discussão acerca da transgressão aos limites objetivos da 

demanda, sob o fundamento de que se tratava de inovação recursal descabida. No STJ, a 

parte destacou que se tratava de matéria cognoscível de ofício e de ordem pública, o que 

                                                           
249  Consta no voto do relator, acolhido à unanimidade: “De fato, a decisão agravada apenas manteve os 

honorários advocatícios na forma em que anteriormente fixados. A Corte local, entretanto, afastou-se dos 

limites do pedido feito no agravo de instrumento, que se resumia à elevação dos honorários advocatícios 

fixados na execução, de 10% para 18% do valor do débito. Assim, o que se pretendia era que, mantidos os 

honorários fixados nos embargos de devedor, que não eram objeto de discussão, fossem elevados os 

honorários na execução. O Tribunal estadual, porém, desbordou do pedido, afirmando que o valor dos 

honorários fixados nos embargos de devedor abrangia também os honorários da execução, afastando esses 

últimos, como se vê no seguinte trecho do acórdão recorrido”. 
250  “Cuida-se, simplesmente, de aplicação do princípio devolutivo e do princípio da congruência. Para que a 

questão relativa ao cabimento da indenização pudesse ser examinada, seria mister que o particular 

expropriado tivesse aviado recurso com esse escopo. Se não o fez, não podia o Tribunal revisor a ele se 

substituir e proferir decisão determinando o pagamento da indenização” (REsp 968.039/PR, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 14/12/2009). 
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autorizaria a sua invocação em agravo, porém a Corte refutou a tese e confirmou a decisão 

impugnada, inclusive com base em sua jurisprudência reiterada: “a questão suscitada 

somente após a interposição do recurso de apelação, configura inovação, cuja análise é 

vedada em razão do princípio do tantum devolutum quantum appellatum”.251  

Passando para o quarto caso, a Corte Superior analisou processo em que o tribunal 

de apelação, ao negar provimento ao recurso, resolveu diminuir o montante arbitrado a título 

de honorários.  O STJ, por meio do relator o Ministro Luiz Fux, decidiu que “não poderia 

reduzir o percentual de condenação dos honorários advocatícios - de 20% (vinte por cento) 

para 10% (dez por cento), sem que houvesse alteração da sucumbência, salvo se provocado 

pela parte recorrente sobre referida matéria”. Destacou também que o procedimento adotado 

pela Corte estadual “equivale alterar ex officio a causa petendi, em afronta ao princípio da 

congruência consubstanciado na máxima ne proceat iudex extra vel petita partium”.252  

Merece destaque, no entanto, que parece que não se tratou de uma alteração de 

causa de pedir – os fundamentos para a tomada de decisão – o que se fez no acórdão 

impugnado, como restou consignado na decisão do Superior Tribunal, mas, sim, houve uma 

decisão como questão principal de matéria que não foi objeto de pedido – agiu o tribunal 

local como se houvesse pedido recursal.  

Por outro lado, o próprio STJ também atua de forma inquisitória e reputa acertada 

a superação de limites objetivos empreendida pelo tribunal em alguns casos.  

A título exemplificativo, já decidiu que “estabelecida a extensão do pedido recursal 

(exoneração do pagamento dos honorários periciais), dentro dela está o tribunal livre para 

apreciar, na profundidade do efeito devolutivo, a fundamentação do que fora pleiteado (o 

pagamento dos honorários periciais pelo recorrente)”.253 É perceptível que a Corte Superior 

joga com a noção de profundidade de efeito devolutivo para lhe permitir uma maior abertura 

decisória, ainda que não se trate de motivação, mas da parte dispositiva da decisão. Assim, 

invocou a profundidade do efeito devolutivo para legitimar a decisão de uma questão que 

não havia sido suscitada, inclusive decidindo-a como principal. 

                                                           
251  AgInt no AREsp 1027841/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado 

em 05/10/2017, DJe 18/10/2017.  
252  REsp 978.510/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 

01/12/2008. 
253  AgRg no Ag 1344801/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010. 
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Mais frontalmente ainda, o STJ tem entendimento firmado no sentido de que não 

há ofensa à máxima tantum devolutum quantum appellatum quando há efetiva relativização 

da eficácia preclusiva, “a fim de proteger o direito das partes – expropriante e expropriados 

– à justa indenização, em respeito à determinação contida no art. 5º, XXIV, da Constituição 

Federal”. No caso, “o acórdão impugnado anulou de oficio a sentença sem que houvesse 

matéria de ordem pública envolvida, mas apenas direito patrimonial disponível, o qual já 

havia sido objeto de preclusão, ante a ausência de recurso das partes interessadas”, e a Corte 

Superior reputou lídima a atuação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por ser caso de 

“relativização da coisa julgada”.254 Desse modo, percebe-se uma alta carga inquisitória na 

atuação em recurso, permitindo até mesmo que se ingresse em capítulo não impugnado da 

decisão e se profira a decisão que se repute mais justa. 

Isso ocorre mais intensamente em casos que lidam com questões formais. Duas 

situações são muito simbólicas, e em ambas o Superior Tribunal de Justiça adotou posição 

inquisitória. 

A primeira delas refere-se aos casos de reconhecimento de efeito translativo no 

agravo de instrumento. O STJ entende ser possível que, em sede de agravo de instrumento, 

seja proferida decisão de extinção do processo sem resolução do mérito, caso se vislumbre 

tratar-se de hipótese para tanto, mesmo que não haja pedido nesse sentido.  

Em certa ocasião, a Corte Superior entendeu correta a aplicação do efeito 

translativo, que ocorreu em agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a 

suspensão do processo executivo. No caso, a parte executada ofereceu exceção de pré-

executividade com a finalidade de suspender a execução, o que foi indeferido pelo juízo de 

primeiro grau. O agravo de instrumento pretendia a reforma da decisão e, assim, a suspensão 

do processo de execução. A parte alegava que se tratava de uma execução de multa periódica 

em processo que não havia transitado em julgado, e que o valor da multa, por ser elevado e 

por ser dependente da confirmação da decisão em tutela antecipada, não poderia ser 

executado. Todavia, no Tribunal de Justiça do Paraná percebeu-se que não tinha havido a 

intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação de fazer, pelo que não teria 

iniciado o prazo para cumprimento da obrigação e, consequentemente, não haveria crédito a 

executar. Reformando por maioria a decisão do magistrado a quo, entendeu possível anular, 

                                                           
254  REsp 1589562/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/11/2017. 
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de ofício, todo o processo executivo, extinguindo-o com fundamento no art. 267, §3º, do 

CPC/1973. Entendeu, enfim, que faltava título judicial para a execução pretendida e 

extinguiu o processo por falta de pressuposto para o válido e regular desenvolvimento do 

processo. No caso, a relatora Ministra Nancy Andrighi referendou a “ampla possibilidade de 

se declarar, mesmo em grau de recurso, independentemente de pedido formulado pela parte, 

a extinção do processo pela falta de pressupostos processuais ou de condições da ação, ou 

caso se verifique a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada”, entendimento 

a que aderiu unanimemente a Terceira Turma.255 

Semelhantemente, permite-se a extinção do processo por falta de condição da ação 

em agravo de instrumento que tem por objeto a correção do indeferimento de tutela 

provisória, isso sob o mesmo fundamento: o efeito translativo.256 

A segunda situação refere-se às questões cognoscíveis de ofício ou de ordem 

pública, que são conhecidas no trâmite recursal e utilizadas como alicerce para decisão de 

anulação do processo, ainda que isso não tenha sido objeto de pedido. Assim, mesmo nos 

casos em que há exclusivamente pedido de reforma, o STJ entende que é possível anular o 

processo, desde que isso seja feito com fundamento em uma questão de ordem pública. 

A título exemplificativo, o STJ já reputou acertada a anulação de sentença, pelo 

tribunal intermediário, para a produção de prova, quando o recurso cingia-se a discutir o 

acerto da extinção do processo sem resolução do mérito.257 Em outro caso, a própria Corte 

anulou o processo em sede de julgamento de recurso especial por entender que faltou 

                                                           
255  REsp 736.966/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 

06/05/2009. No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 16/09/2014. 
256  “Possibilidade de se extinguir o processo sem resolução do mérito no curso de agravo de instrumento 

interposto em face de decisão de antecipação de tutela, tendo em vista o efeito translativo dos recursos” 

(REsp 1490726/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). No mesmo sentido: REsp 302.626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI 

NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 255. AgRg no AREsp 

381.285/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, 

DJe 09/05/2018. 
257  REsp 684.331/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 

13/11/2006, p. 227. 
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litisconsorte passivo necessário, embora a questão não tivesse sido suscitada, ela foi 

analisada ex officio.258-259 Enfim, decisões desse tipo não são incomuns.260 

Similarmente, embora não se trate de anulação do processo, o Superior Tribunal 

reputa adequada a decisão que reforma os juros fixados na decisão impugnada, ainda que 

não tenha havido impugnação específica deste capítulo, pois entende que “juros de mora 

constituem matéria de ordem pública sendo possível a alteração, de ofício, não apenas do 

seu percentual, mas também do seu termo inicial”.261 

De modo diametralmente oposto, a Corte Superior já firmou o entendimento de que 

não lhe é lícito proceder à análise do mérito se não houve pedido expresso nesse sentido, isto 

é, se o recorrente limitar-se a requerer a anulação da sentença.262  

Já no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF 5), encontrou-se inusitado 

precedente judicial em que a Corte deixou de analisar a prescrição, suscitada em 

                                                           
258  REsp 1200010/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, 

DJe 02/02/2011. 
259  A exceção se dá nos casos em que a nulidade é suscitada no próprio STJ, quando a Corte normalmente 

inadmite que o seja por falta de pré-questionamento, como se vê nos seguintes precedentes: AgInt nos EDcl 

na PET no REsp 1300155/RR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

03/10/2017, DJe 11/10/2017. REsp 1535727/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 10/05/2016, DJe 20/06/2016. AgRg nos EAg 1330346/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 20/02/2013. 
260  “Civil. Contrato de honorários advocatícios. Cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à reforma 

manifestada pela ré. Questões preliminares. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Inutilidade da prova 

testemunhal e suficiência da prova documental. Vício de consentimento. Alegação fática deduzida apenas 

na apelação, que não pode ser conhecida. Inadmissível inovação recursal. Sentença que condenou a ré ao 

pagamento ao autor de 15% do "montante autorizado pela receita federal a ser utilizado em compensação 

tributária". Aditivo contratual que liquidou os valores devidos pela ré a título de honorários, tendo o autor 

deduzido pedido de cobrança de valor certo e determinado. Sentença extra petita. Anulação parcial da 

sentença, de ofício. Mérito. Causa madura para julgamento mediante deslocamento da competência (na 

forma artigo 1.013 e §§ do novo CPC, nos termos da fundamentação), para o fim de condenar a ré nos 

termos do pedido inicial. Parcelamento do débito que o autor não está obrigado a aceitar. Ônus 

sucumbenciais explicitados” (TJSP - Apelação Cível n.º 0078004- 94.2013.8.26.0002, Desembargador 

Relator Mourão Neto, 27ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 18/10/2016, Data de publicação: 

24/10/2016). Assim também: TJSP - Apelação Cível n.º 0025805-58.2000.8.26.0000, 11ª Câmara de Férias 

de Janeiro de 2001, Desembargador Relator Antonio Marson, Data do julgamento: 08/02/2001.  
261  REsp 1432859/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 

25/06/2014. No mesmo sentido: AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 15/12/2010. AgRg no REsp 1238741/SC, Rel. Ministro 

MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 12/05/2011. AgRg no AREsp 

324.626/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 

28/06/2013. AgRg no AREsp 324.626/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013. 
262  Consta na ementa do julgado, bem representativa do entendimento adotado, que: “À míngua de 

requerimento formulado, na petição recursal, no sentido de se apreciar o mérito da demanda, porquanto os 

recorrentes pleitearam tão-somente a anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos ao Tribunal de 

origem, não há como extrapolar esses limites para, se fosse o caso, aplicar, por analogia, a regra do art. 515, 

§ 3º, CPC. Incidência do princípio do tantum devolutum quantum appellattum” (RMS 27.220/RN, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 12/04/2010). 
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contrarrazões de recurso, e, opostos embargos de declaração, decidiu que a decisão não 

continha omissão, pois se julga nos limites da impugnação, que não versava sobre a 

prescrição. Assim, o TRF 5 decidiu que não possuir o dever de resolver as questões 

suscitadas em contrarrazões.263 A mesma Corte também adotou entendimento restritivo à 

participação dos recorrentes noutro caso: entendeu que não era cabível suscitar a 

inconstitucionalidade da norma quando isso não foi objeto do processo em primeiro grau, 

também sob o fundamento do tantum devolutum quantum appellatum.264 

A postura inquisitória dá-se comumente também nos tribunais locais – que, como 

se viu, em muitos casos ganham o referendo do Superior Tribunal de Justiça. Um exemplo 

bastante significativo dá-se quando estão envolvidas questões formais que se reputa ser de 

ordem pública, como ocorreu no Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento de apelação 

do autor contra sentença de parcial procedência da ação revisional que propôs: a Corte 

inadmitiu a apelação, mas, de ofício, anulou parte da sentença por reputá-la extra petita. No 

caso, ao julgar a ação, a sentença acabou por “declarar nulas e determinar a restituição, em 

dobro, pelo réu, das tarifas, a saber: tarifa de emissão de boleto, tarifa de avaliação de 

garantia (TAG) e seguro prestamista”; no entanto, considerou o relator que o “pedido 

inaugural versou tão somente acerca do anatocismo e capitalização de juros”. Assim, embora 

                                                           
263  PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA REMISSÃO AUTORIZADA PELA MP DE Nº 449/08, 

CONVERTIDA NA LEI 11.941/09 -. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPRESTABILIDADE PARA 

REEXAME DO JULGADO. 1. Os embargos de declaração, consoante disciplina o art. 535 do CPC, 

objetivam sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão judicial, não se prestando 

como instrumento processual apto a promover a reapreciação do julgado. 2. No caso em apreço, não assiste 

razão a parte embargante, no que se refere à omissão quanto à análise das prejudiciais de prescrição para o 

ajuizamento da ação e prescrição intercorrente arguidas na contrariedade ao recurso, considerando que a 

apelação foi interposta pela Fazenda Nacional, não havendo discussão quanto a tal questão nas razões 

recursais. Relembrando que pelo efeito devolutivo o Tribunal está limitado a conhecer da matéria 

efetivamente impugnada, tantum devolutum quantum apellatum e, não existindo remessa oficial, não há 

que se falar em omissão no presente julgado. 3. A hipótese não é de aplicação do efeito devolutivo em 

profundidade, previsto nos parágrafos 1º e 2º do art. 515 do CPC, que autoriza a apreciação e o julgamento 

pelo tribunal, de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, bem como, quando o pedido ou a 

defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, desde que a matéria tenha sido 

impugnada, a teor do que prescreve o caput do referido artigo. 4. Não havendo discussão nos autos acerca 

da prescrição, mas apenas a sua arguição em contrarrazões de recurso, não há que se falar em aplicação do 

efeito devolutivo em profundidade. 5. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. 

(TRF5 - Embargos de Declaração na Apelação Cível - 479593/01, PROCESSO: 20090599002925001; Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, Primeira Turma, JULGAMENTO: 

26/11/2009, PUBLICAÇÃO: DJE - Data:11/12/2009 - Página: 156) 
264  TRF – 5 - PROCESSO: 200484000017330,  Apelação Cível – 351670, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO WILDO, Segunda Turma, JULGAMENTO: 15/12/2009, PUBLICAÇÃO: DJE 

- Data:14/01/2010 - Página: 258. 
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tenha inadmitido o recurso, ainda assim anulou parcela de sentença, considerando-a extra 

petita.265 

No Tribunal de Justiça de São Paulo, já se viu uma alteração em sentido diverso: a 

Corte deixou de anular uma sentença, em recurso no qual se alegava ter sido prolatada em 

desatenção ao direito de defesa, por entender que tal vício seria suprimido pela possibilidade 

de se participar da formação da decisão em segundo grau. Assim, além de julgar 

improcedente o apelo para anular a decisão impugnada, passou a analisar o próprio mérito 

do processo, concretizando o direito de participação da parte.266 Esse mesmo posicionamento 

já havia sido adotado pela Corte em interessante ação anulatória de sentença arbitral, na qual 

reputou que a omissão do juízo de primeiro grau não dava vazão à anulação da sentença, 

mas, sim, à sua integração no julgamento do recurso.267 

Existem casos, também nos tribunais intermediários, que chamam mais a atenção. 

De certa forma, a atuação inquisitiva é mais justificada quando se trata de questões de ordem 

pública processuais, por força do art. 485, § 3º, do CPC e do respaldo doutrinário.268 No 

entanto, existem decisões inquisitivas também para reabrir discussões de mérito. Algumas 

são expostas a seguir. 

No Tribunal de Justiça de Pernambuco, foi examinada apelação contra decisão que 

julgou procedente ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com danos materiais 

e morais. Na apelação, atacou-se o principal capítulo, relativo à existência da relação 

jurídica, mas a demanda recursal restou sem sucesso. O relator, então, entendeu por adentrar 

na quantia estipulada a título de danos morais, por “obediência ao preceito de ordem pública 

que veda o enriquecimento sem causa”, e, inclusive, destacou que pode ser, 

                                                           
265  TJSP; Apelação 1086772-47.2017.8.26.0100; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38ª Câmara de 

Direito Privado; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2018; Data de Registro: 

03/09/2018. 
266  No julgamento, consignou-se que: “Eventual vício no julgamento por parte do Juízo de questão que foi 

debatida nos autos não importaria a nulidade da sentença, mas sim sua integração ou correção em Segundo 

Grau” (TJSP;  Apelação 1097787-47.2016.8.26.0100; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão 

Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

17/09/2018; Data de Registro: 17/09/2018). 
267  TJSP; Apelação 1060772-78.2015.8.26.0100; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª 

Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de 

Registro: 29/08/2018. 
268  Nesse sentido: TJCE - Apelação Cível n° 0193265-05.2012.8.06.0001, Relator (a): ANTÔNIO 

ABELARDO BENEVIDES MORAES; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 4ª Vara da Fazenda Pública; 

Data do julgamento: 27/08/2018; Data de registro: 27/08/2018. 
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excepcionalmente, afastado o “princípio” tantum devolutum quantum appellatum, 

invocando a profundidade do efeito devolutivo.269 

No TJSP, ocorreu caso semelhante, em que os limites do recurso foram superados 

para efetivar uma verdadeira reformatio in peius. A parte recorrente foi o Município de 

Miracatu, por ter sido parcialmente sucumbente no que tange ao pedido de danos morais. A 

Corte desproveu o recurso, que estava fundado na alegação de prescrição, na ausência de 

comprovação do trânsito em julgado da homologação do acordo e na exceção do contrato 

não cumprido. Mas não parou por aí. Em seguida, com fulcro no efeito translativo, 

determinou que a municipalidade, no prazo de 120 dias, cumprisse o acordo anteriormente 

celebrado, sob pena de multa diária. Apontou que a possibilidade dessas questões serem 

conhecidas de ofício derivariam do art. 37 da CF/1988, citando os princípios da legalidade, 

da moralidade e da eficiência, e também a proteção do idoso, a natureza de título executivo 

judicial do acordo homologado e do direito à moradia.270 

Deste mesmo tribunal é outro precedente interessante, em que o tribunal, em sede 

de embargos de declaração, foi instado a se pronunciar quanto a pedido sucessivo deduzido 

pelo autor, que tinha visto seu apelo ser provido para tornar um julgamento de improcedência 

em procedência. Assim, defendeu o autor embargante que, uma vez que a Corte reverteu a 

decisão, caberia apreciar o pedido sucessivo, que tinha deixado de ser analisado em primeiro 

grau por conta da improcedência. Todavia, o TJSP conheceu e negou provimento aos 

embargos de declaração, sob o fundamento de que deveria ser congruente com o apelo, em 

que não tinha havido pedido expresso no sentido de ser julgado o pedido sucessivo, 

invocando expressamente a máxima tantum devolutum quantum appellatum.271 

Em mais um interessante caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) 

resolveu desconstituir a sentença de ofício. Tratava-se de um caso de erro médico, 

configurado por erro de diagnóstico. A sentença julgou improcedente o pedido da autora, 

que interpôs recurso de apelação criticando a decisão por ter errado no exame na prova e no 

exame do direito. Nada disse, porém, quanto à nulidade da sentença, muito menos pediu que 

                                                           
269  TJPE - Apelação 108098-4, Rel. Jones Figueirêdo, 4ª Câmara Cível, julgado em 14/10/2004, DJe 

15/01/2005. 
270  TJSP – Apelação Cível n.º 0001408-48.2011.8.26.0355, 3ª Câmara de Direito Público, Desembargador 

Relator Marrey Uint, Data do julgamento: 11/03/2014, Data de publicação: 25/03/2014. 
271  TJSP – Embargos de Declaração n.º 0022268-06.2011.8.26.0053/50000, 3ª Câmara de Direito Público, 

Desembargador Relator Amorim Cantuária, Data do julgamento: 29/10/2013, Data de publicação: 

02/11/2013. 
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fosse cassada. Ainda assim, o TJRS entendeu que deveria assim fazer, com base no efeito 

translativo e na profundidade do efeito devolutivo – que tratou como sinônimos272 –, pois 

entendeu que a solução do caso dependia, necessariamente, de prova pericial e que o direito 

à prova é um corolário do acesso à justiça, inclusive mencionando que seria devida a prova 

de ofício.273 

Outro caso, muito inusitado, vem do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em que 

a Corte Estadual superou a manifesta intempestividade do recurso, destacando que não teria 

havido a interposição em tempo mesmo que se considerasse o prazo em dobro – enfatiza-se 

que “a interposição do recurso ocorreu mais de três meses após a intimação do apelante”. 

Com base no efeito translativo e no interesse público relativo ao processo de inventário, 

ignorou-se a interposição fora do prazo para proteger o interesse do erário e afastar a extinção 

do processo sem resolução do mérito. Assim, consignou-se que o recurso não foi conhecido, 

por ser intempestivo, mas a sentença foi “anulada de ofício”, sob o fundamento do efeito 

translativo.274 

 

5. Conclusão parcial e primeira tese: da irrelevância da causa de pedir recursal no 

direito brasileiro e suas consequências práticas 

A primeira percepção ensejada pela pesquisa é a de que a Teoria Geral do Processo 

seguiu o seu curso mediante a preocupação com o tema clássico da ação e o do objeto do 

processo, que foram importantíssimos para delinear os limites que devem circunscrever as 

decisões judiciais. Ficou claro, também, que a Teoria dos Recursos não a acompanhou nesse 

caminho. 

A Teoria dos Recursos foi elaborada a partir da noção de efeito devolutivo. O efeito 

devolutivo foi originariamente cunhado no império romano, como um conceito que detinha 

a finalidade de esclarecer o que ocorria com a interposição do recurso, especificamente 

                                                           
272  Isso ocorre noutros tribunais também. Exemplificativamente: TJMG – Apelação Cível Nº 

1.0015.17.000391-5/001, Relator: Des. Ramom Tácio, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2018, 

publicação de súmula em 09/11/2018.  
273  TJRS - Apelação Cível Nº 70078673084, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso 

Caubi Soares Delabary, Julgado em 12/09/2018. Igualmente: TJRS – Apelação Cível Nº 70078184637, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Redator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 29/08/2018. 
274  TJCE - Apelação Cível n° 0002000-25.2013.8.06.0179, Relator (a): MARLUCIA DE ARAÚJO 

BEZERRA - PORT 1.713/2016; Comarca: Uruoca; Órgão julgador: Vara Única; Data do julgamento: 

18/04/2018; Data de registro: 18/04/2018. 
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quanto aos poderes do órgão julgador, que era capaz de ingressar em todo o mérito da 

demanda.275 Inclusive, uma vez interposto o apelo, a justiça da decisão seria integralmente 

analisada pelo julgador, que poderia até mesmo decidir contrariamente aos interesses da 

parte que provocou o seu exame (beneficium commune). Realmente, o efeito devolutivo 

originou-se com o fim de explicar e justificar os amplos poderes que a Corte responsável por 

solucionar recurso detinha.276 

Destaque-se que esse modelo, chamado novum iudicium, não é o que o direito 

brasileiro adotou. Por outro lado, também não se trata de um modelo exclusivo de revisio 

prioris instantiae, visto que o CPC permite ao tribunal decidir o mérito diretamente, quando 

o juiz de primeiro grau não o fez (art. 1.013, § 3º), outrossim, autoriza também a solução de 

questões não resolvidas antes por força do conteúdo da  decisão recorrida (art. 1.013, § 2º) 

ou porque são supervenientes a ela (art. 1.014). É, na verdade, uma síntese dos dois 

modelos.277 

Enquanto a Teoria do Processo enriqueceu-se com a noção de “princípio 

dispositivo”, sobretudo mediante as contribuições dos processualistas dos séculos XIX e XX, 

e conseguiu avançar na fixação de parâmetros para a contenção de arbítrio, a Teoria dos 

Recursos continuou a trabalhar com exatamente o mesmo conceito elaborado a fim de 

justificar o arbítrio do imperador romano no julgamento de recursos. As várias alterações 

sociais que motivaram mudanças importantíssimas na Teoria do Processo, com impacto 

destacado no procedimento comum, encontraram uma barreira conceitual erigida sobre a 

noção de efeito devolutivo, que impediu a penetração dessas contribuições – ou, ao menos, 

tornou a Teoria dos Recursos menos permeável a elas.  

Não se nega que o próprio conceito de efeito devolutivo passou por transformações, 

mas a sua marca originária inquisitiva não se deixa passar despercebida nos recursos cíveis. 

O princípio dispositivo proibiu o benefício comum e cingiu a decisão do recurso ao seu 

pedido, mas foi apenas até aí. Isso fica comprovado pelo direito positivo e pela própria 

experiência brasileira na aplicação deste conceito, que simplesmente ignora a causa de pedir 

recursal para a tomada de decisão e, até mesmo, em algumas hipóteses, reputa adequado 

superar os limites do pedido recursal. Muito embora parcela da doutrina critique essa tomada 

de posição, não é possível afirmar que as decisões nesse sentido não encontram guarida 

                                                           
275  Ver capítulo 2, item 3.2. 
276  Similarmente: MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 612. 
277  ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 580. 
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racional nas disposições normativas. Afinal, a própria doutrina, noutra parcela, trabalha com 

o efeito devolutivo – ou o translativo – de modo a resguardar a larga inquisitividade no 

julgamento dos recursos. 

Seja como for, uma coisa é certa: os limites que o princípio dispositivo fixa para o 

julgamento de demandas não são aplicados aos recursos. Ou melhor: a demanda como limite 

para os recursos é a demanda original, não a demanda recursal. A demanda recursal, bem 

claramente, encontra tratamento diferenciado: impõe limites menos rígidos à tomada de 

decisão. E assim é porque a profundidade do efeito devolutivo permite, sendo possível ao 

tribunal decidir extra ou ultra causa petendi, o que possui amplo respaldo legal, doutrinário 

e jurisprudencial. Outrossim, os tribunais ultrapassam os limites do pedido recursal em 

várias hipóteses para decidir extra petita, sobretudo para anular o processo quando não 

houve pedido nesse sentido, o que é defendido por parte significativa da doutrina. 

A análise até agora empreendida permite firmar um posicionamento que, embora 

evidente a partir dos dados postos, até hoje não há sequer uma manifestação doutrinária que 

lhe reconheça: a causa de pedir recursal é irrelevante no direito brasileiro.  

Mais precisamente, a importância da causa de pedir do recurso limita-se a permitir 

a análise da admissibilidade da impugnação (art. 932, III, do CPC), por ser a partir dela 

que se afere a dialeticidade, indispensável para a regularidade formal do recurso. Além 

disso, a dedução de uma causa petendi recursal tem como eficácia própria, unicamente, 

obrigar o tribunal a responder os argumentos recursais, isto é, a eficácia típica decorrente 

de qualquer postulação em juízo, por força do direito de participação, que, exercido, origina 

o dever de fundamentação pelo Judiciário.  

No mais, afora sua necessidade como requisito de admissibilidade e o efeito de 

obrigar a motivação, a causa de pedir é irrelevante. Designadamente, a causa de pedir do 

recurso não serve para demarcar o objeto do juízo recursal, ou, em outras palavras, o tribunal 

não está obrigado a decidir o recurso nos limites impostos por sua causa petendi. 

Com efeito, a regulação do efeito devolutivo no CPC/2015, especialmente o § 1º do 

art. 1.013, permite que os tribunais avancem sobre quaisquer argumentos que foram 

deduzidos em primeiro grau, tenham eles sido suscitados ou não nos recursos. A 

profundidade do efeito devolutivo garante intensa carga inquisitiva, permitindo que as 

Cortes, ao julgarem recursos, sintam-se livres para selecionar os argumentos que entenderem 
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importantes e, a partir deles, anular ou revisar a decisão, ainda que eles não constem da 

demanda recursal. 

Há, enfim, uma grave miopia no direito brasileiro, que prestigia a demanda original, 

porém praticamente ignora a demanda recursal. No recurso, acaba que o limite é o imposto 

pela própria demanda originária, relegando o ato recursal, sobretudo a sua fundamentação, 

a um posto de pouquíssima relevância e, por isso, até mesmo a uma certa obscuridade 

conceitual. Essa posição desprestigia o direito de participação em prol de uma visão 

exacerbadamente inquisitória do processo, que abre espaços para arbítrios e voluntarismos. 

Não é à toa, inclusive, o caos que se vê nas decisões dos tribunais sobre o tema, muitas delas 

completamente incompatíveis com outras. 

À guisa de conclusão, cumpre observar que o princípio dispositivo é, com muita 

ênfase, destacado como uma garantia relevante contra o arbítrio estatal, e uma relevante 

ferramenta para a autoafirmação dos cidadãos, tutelando o respeito à vontade que expressam.  

Ora, tão nobres os valores defendidos e as vantagens que estão envoltas na 

consagração desta norma, qual seria a razão de seu esquecimento ao tratar dos recursos 

cíveis? 
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OBJETO DA RELAÇÃO RECURSAL NOS SISTEMAS JURÍDICOS 

CONTEMPORÂNEOS 

 

 

 

1. Comparação jurídica no Direito Processual 

Preliminarmente, é necessário sublinhar dois aspectos de destaque para motivar a 

presente análise de direito comparado. O primeiro, é que o objeto de análise é uma questão 

de Teoria Geral dos Recursos, portanto pertinente aos vários sistemas jurídicos ocidentais, 

o que pode se revelar útil para a percepção de alguns arranjos considerados como “naturais” 

no sistema brasileiro.1 Lançar a visão sobre arquiteturas jurídicas estrangeiras é uma boa 

estratégia para compreender melhor o direito nacional, que fica mais nítido a partir das 

diferenças, a quais logo sobressaltam aos olhos.2 

O segundo, é que o direito comparado é uma ferramenta interessante para auxiliar 

na solução de problemas jurídicos relevantes que se apresentam em diferentes ordenamentos 

jurídicos.3 Por conta da fácil circulação de informação e da globalização, que envolve 

aspectos econômicos e políticos, ocorre uma aproximação entre os países e os seus sistemas 

jurídicos, tornando as barreiras antigas menos difíceis de transpor.4 Evidentemente, esse 

movimento social repercute no direito, e o direito comparado apresenta-se como meio 

auxiliar na solução de problemas comuns.5 

                                                           
1  Nesse sentido, reconhecendo a importância do processo civil comparado para a melhor compreensão do 

direito positivo: JOLOWICZ, John Anthony. Comparative Law and the Reform of Civil Procedure. Legal 

Studies, vol. 8, n. 1, 1988, p. 12-13.  
2  SEIDMAN, Guy. Comparative civil procedure. The Dynamism of Civil Procedure - Global trends and 

developments. Cham: Springer, 2016, p. 3-4.                    
3  Sobre isso: NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. O problema foi 

ressaltado por DINAMARCO no que toca ao direito processual: “A ciência processual civil brasileira vive, 

em tempos presentes mais do que nunca, uma grande necessidade de tomar consciência das realidades 

circundantes representadas pelos institutos e conceitos dos sistemas processuais de outros países, para 

buscar soluções adequadas aos problemas de nossa Justiça” (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Processo 

civil comparado”. Revista de Processo. São Paulo: RT, 1998, ano 23, n. 90, p. 46). 
4  “Not only is it a fi eld of great intellectual interest to academics but in an age of globalism, of increased 

interconnectivity of people, goods and fi nances, the need to learn ‘foreign’ law and the efforts to harmonize 

national laws make comparative law very relevant indeed” (SEIDMAN, Guy. Comparative civil procedure, 

cit., p. 4). 
5  Como se destaca, “O legislador sempre utilizou, ele próprio, o direito comparado para realizar e aperfeiçoar 

a sua obra” (DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 
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De fato, a questão do objeto do recurso é imanente à existência de recursos, sendo 

certo que os diversos sistemas jurídicos adotam, todos, alguma estrutura e função recursal. 

Desse modo, precisam, consequentemente, posicionar o objeto dos recursos cíveis de alguma 

forma. A investigação dos vários sistemas jurídicos permite perceber diversas maneiras de 

realizar tal estruturação e funcionalização, e revelar premissas importantes para o modo de 

ser de cada sistema recursal. Observar os outros sistemas jurídicos é uma forma de 

compreender melhor o sistema brasileiro, bem como de deixar mais claras os compromissos 

culturais que fundamentam os recursos cíveis e repercutem na sua função e estrutura. Essas 

características, não raro, permanecem escondidas ou obnubiladas pelo véu da cultura, 

usualmente dado a tornar pouco notáveis valores ou dogmas relevantes, pela sua 

naturalização, o que pode servir para esclarecer a necessidade, ou pelo menos a 

possibilidade, de mudanças.6 

Os recursos, ou mais precisamente o seu excesso e as consequências negativas na 

distribuição de justiça, são, certamente, um problema comum a muitos sistemas, que 

precisam arquitetar soluções, muitas vezes mediante restrição ao direito de recorrer, que 

podem se revelar interessantes para o sistema jurídico brasileiro. Da mesma forma, os limites 

objetivos dos recursos cíveis podem servir tanto como uma forma de restringir o exercício 

do direito de recorrer, bem como, igualmente, de limitar o poder de decisão judicial e, assim, 

limitar o arbítrio decisório. É, sem dúvidas, um mecanismo para solução de problemas 

relacionados ao direito recursal. 

Adiante, os sistemas jurídicos eleitos serão analisados, com especial enfoque no 

poder da parte de delimitar a impugnação e os motivos dela, bem como na correlata limitação 

do órgão judicial à concreta impugnação exercitada. Os vários sistemas jurídicos desenham 

essa relação entre a impugnação e a mobilidade do poder decisório de várias formas, e de 

                                                           
2002, p. 7). Da mesma forma: VARANO, Vicenzo; BARSOTTI, Vittoria. La tradizione giuridica 

occidentale. 4ª ed. Torino: Giappichelli, 2000, v. 1, p. 16. 
6  “In addition, those comparative analyses play an instrumental role as well. They also can illuminate the 

need for change with respect to specific civil procedural systems or the particular procedural devices found 

within those systems. While we may have come to similar conclusions by examining those systems or 

devices in isolation, employing comparative analytic methods can provide a richer analysis. That need for 

change, which is a very common and pertinent call that we find in virtually all legal systems in recent years, 

is correspondingly advanced. Furthermore, if a comparative critique leads to the conclusion that change is 

necessary then that same comparative law may provide pertinent examples for such change – as well as 

methodologies for successfully transplanting any such changes. In other words, comparative law may itself 

usefully contribute to change in civil procedure. This has long been a raison d’être of comparative law and 

in this particular time and field of study, we find that it is very likely to achieve its lofty promise” (PICKER, 

Colin. Comparative Law as an engine of change for Civil Procedure. The Dynamism of Civil Procedure - 

Global trends and developments. Cham: Springer, 2016, p. 46). 
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acordo com as várias espécies recursais previstas.7 Mais uma vez, e pelos mesmos motivos, 

o principal recurso analisado, nos vários sistemas, será o de apelação.8 

Nesses dois campos em que o direito comparado demonstra utilidade, a presente 

pesquisa pode se beneficiar dele.  

 

2. Direito Italiano 

O Codice di Procedura Civile (c.p.c.) foi outorgado em 28 de outubro de 1940, e 

vigeu a partir de 21 de abril de 1942, sendo reputado “um dos maiores monumentos jurídicos 

do século” passado.9 O código foi construído a partir de dezesseis projetos que haviam sido 

previamente elaborados, cada um deles por esforço de algum processualista de grande 

prestígio. Para a redação definitiva houve o apoio de PIERO CALAMANDREI, FRANCESCO 

CARNELUTTI e ENRICO REDENTI.10 

O c.p.c., no entanto, foi alvo de várias reformas, que se fizeram sentir nos recursos 

cíveis, especialmente com a Lei n. 353 de 1990 e a Lei n. 143 de 2012 – ao que se soma, 

também, importante redefinição jurisprudencial, especialmente a partir de 1987,11 que vem 

a ser consagrada na última lei indicada.12 

No direito italiano, podem ser impugnadas as sentenças, como estabelece o c.p.c.; 

não podem ser impugnados os outros tipos de provimentos judiciais, as ordinanze.13 Isso 

                                                           
7  Nesse sentido, já se desenhou até mesmo uma espécie de escala, como pode se ver na seguinte passagem: 

“As used in this paper, the terms "appeal by trial de novo" and "appeal on the record" are ideal types. In 

reality the following spectrum may be observed. (1) The appellate court conducts an entirely new trial, 

taking no account of the evidence offered in the court of first instance. (2) The trial court record is submitted 

in the appellate proceeding, but the parties are allowed wide latitude in offering evidence-both that 

submitted below and new evidence-and the appellate court makes an independent assessment of the whole 

body of evidence. (3) The record is submitted and opportunities to present evidence, whether or not it has 

been offered below, are circumscribed. (4) No new evidence can be presented, and though the appeals court 

reviews the trial record, it displays great deference to trial court findings of fact. (5) The appellate court 

sees only the record below and may not substitute its own findings of fact for those of the trier of fact 

(usually a jury); but it may remand for a retrial if it concludes that the verdict was not justified by the weight 

of the evidence or rested on a clearly erroneous finding. (6) The appeal addresses only questions of law and 

not factual issues” (SHAPIRO, Martin. Appeal. Law and Society Review, v. 14, 1980, p. 636, nota 1). 
8  Para a justificativa, conferir item 6.3, no fim, do capítulo 1. 
9  LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis. 2ª ed. São Paulo: RT, 1976, p. 105. 
10  Sobre a gestação da lei, conferir: DENTI, Vittorio. La giustizia civile. 2ª ed. Bologna: Il Mulino, 2004, p. 

35-40.  
11  Sobre a derrogação jurisprudencial, ver: POLI, Roberto. I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie. 

Padova: CEDAM, 2002, p. 1-6. 
12  Cassazione, Sezioni Unite, n. 28498/2005. Sobre a evolução legal e jurisprudencial do objeto dos recursos 

cíveis, especialmente no que toca à motivação dos recursos cíveis, conferir: MARZIO, Mauro di. L’appello 

civile. Milano: Giuffrè, 2018, p. 172-180. GAMBINERI, Beatrice. Appello. Bologna: Zanichelli, 2018, p. 

92-111. 
13  PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile. 5ª ed. Napoli: Jovene, 2006, p. 452. 
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porque, como estipula o art. 177 do c.p.c., esses provimentos não podem nunca prejudicar o 

julgamento da causa e podem ser modificados ou revogados pelo próprio magistrado. Some-

se a isso que o c.p.c., no primeiro parágrafo do art. 178, permite que a parte suscite tais 

questões para o órgão judicial.14 Assim, o juiz, ao decidir uma questão, não exaure seu poder 

de decidi-la; no entanto, ao sentenciar, ele não pode mais alterar sua decisão.15 

O art. 323 do c.p.c. estabelece os meios de impugnação:16 apelação, recurso de 

cassação, revocazione, recurso de oposição de terceiro e o regolamento di competenza.17 

Entende-se que o rol de meios de impugnação é taxativo.18  

Note-se que o processo italiano funciona a partir de meios de impugnação, conceito 

que não é idêntico ao de recurso, como utilizado no direito brasileiro, o qual não é 

efetivamente utilizado no direito italiano.19 Na verdade, há forte relação entre os meios de 

                                                           
14  Destacando que, apesar do “princípio da não impugnabilidade”, existem vários remédios similares às 

impugnações para atacar algumas ordinanze: BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile. 

4ª ed. Bari: Cacucci, 2018, v. IIº, p. 334. 
15  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile. 9ª ed. Milano: Giuffrè, 2017, v. II, p. 284-285. Diz, 

assim, que “l’effetto dell’ordinanza si incorpora nella sentenza, per cui la lamentela è proposta non contro 

l’ordinanza ma contro la sentenza che abbia posto l’ordinanza a suo fondamento”. Todavia, o processualista 

italiano enfatiza que é um dos problemas mais delicados o de resolver como fazer quando o julgador 

soluciona questão que, em abstrato, deveria ter sido solucionada com ordinanza ou sentença, mas, em 

concreto, foi resolvida com o outro provimento, contrariamente ao determinado em lei. Segundo afirma, 

para resolver quanto à recorribilidade, a solução mais frequente na jurisprudência é aquela de que o que 

vale é o que a lei impõe, o que chama de “princípio da prevalência da forma prescrita pelo legislador” (p. 

286-287) – assim como ocorre no direito brasileiro (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao 

Código de Processo Civil. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, v. V, p. 349-351). Apontando solução no 

mesmo sentido: GAMBINERI, Beatrice. Appello. Bologna: Zanichelli, 2018, p. 4-19. FERRANDI, 

Francesca. Le sentenze appellabili e la competenza. Il nuovo appello civile. Claudio Cecchella (dir.). 

Torino: Zanichelli, 2017, p. 4-8. PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 452. 

MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile. 8ª ed. Milano: CEDAM, 2018, volume II, p. 575-

578. BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 336-338. 
16  “Le ‘impugnazioni’, o ‘gravami’, contro le sentenze possono definirsi – su un piano di larga generalità – 

quali rimedi tipici e tassativi che l’ordinamento processuale predispone, affinché (di solito) la parte rimasta 

in tutto o in parte soccombente in un giudizio (di primo grado o, a sua volta, di impugnazione) possa far 

valere la ritenuta invalidità o ingiustizia della decisione ivi resa, denunziando l’errore in cui è incorso il 

giudice, rispettivamente per aver deciso in mancanza di un presupposto processuale o nonostante il 

verificarsi di una nullità non sanata che ha colpito un atto del procedimento o direttamente la sentenza 

(errores in procedendo), ovvero per aver falsamente individuato, interpretato, applicato la norma entro cui 

sussumere i fatti allegati o per aver sbagliato nell’accertare i fatti ritenuti rilevanti (errori di giudizio su 

quaestiones iuris o facti)” (CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., c. 1, item 

1.1 – versão digital). 
17  Não é considerado um meio de impugnação a correzione delle sentenze, que é um remédio similar aos 

embargos de declaração. Sobre isso: PUNZI, Carmine. Il processo civile – sistema e problematiche. 2ª ed. 

Torino: Giappichelli, 2010, v. II, p. 234-237. 
18  RICCI, Gian Franco. Diritto processuale civile. 6ª ed. Torino: Giappichelli, 2017, v. IIº, p. 200. 
19  Cumpre esclarecer que a divisão empregada entre recurso ordinário e extraordinário, na Itália, não 

corresponde àquela feita no Brasil. Lá, ordinária é a impugnação anterior ao trânsito em julgado e 

extraordinária a impugnação posterior. A impugnação ordinária se coloca dentro do arco da mesma relação 

processual pendente e, assim, a sua proposição obsta a formação da coisa julgada. A impugnação 

extraordinária é proponível após o trânsito em julgado (cf. REDENTI, Enrico; VELLANI, Mario. Diritto 
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impugnação contra a decisão judicial e os meios de impugnação em geral, sobretudo as 

impugnações negociais, que serviram de inspiração para a teorização.20 

O recurso de apelação é previsto contra as sentenças de primeira instância, 

definitivas ou não definitivas, pode ser fundado por qualquer razão, qualquer vício de 

atividade ou vício de juízo, e é o meio de impugnação mais antigo, amplo e geral.21 Já o 

recurso de cassação é interposto contra as decisões definitivas, que têm como objeto uma 

situação jurídica substancial e contra a qual não cabem outros recursos, desde que o vício 

apontado seja um dos previstos previamente na lei.22 

A revocação serve para impugnar decisão na apelação, aquela proferida em grau 

único e algumas decisões proferidas pela Corte de Cassação, desde que se apresente uma 

razão prevista na lei, tais como erro de fato, dolo de uma parte, falsidade de prova, 

documento novo, dolo do juiz etc.23 Afirma-se que a revocazione cabe contra uma injustiça 

decorrente de um causa externa ao processo e/ou ao raciocínio de formação da sentença.24 É 

uma impugnação contra vícios mais particulares, sendo considerada uma reminiscência da 

restitutio in integrum do direito comum e serve como remédio para eliminar a decisão por 

motivo que tenha turbado a regular formação do juízo.25 

O regolamento di competenza, por sua vez, é o mecanismo através do qual, por 

iniciativa da parte, envia-se o processo diretamente para a Corte di Cassazione para que 

defina a competência após um provimento que se manifestou sobre a questão, ou sobre 

questões relacionadas, como litispendência, conexão ou continência.26 Trata-se de uma 

                                                           
processuale civile. Milano: Giuffrè, 2011, p. 376-378. Ver também: CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni 

delle sentenze e dei lodi, cit., c. 1, item 1.2 – versão digital). O que se vê, na doutrina italiana, é a 

preocupação em distinguir os meios de impugnação às decisões judiciais, listados acima, dos meios de 

impugnação dos demais atos jurídicos, MANDRIOLI, Crisanto; CARRATA, Antonio. Corso di diritto 

processuale civile. 15ª ed. Torino: Giappichelli, 2018, v. II, p. 246-247. No Brasil, todos os recursos são, 

no sentido italiano, impugnações ordinárias. Sobre a diferença na classificação, conferir: LIMA, Alcides 

de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 155-177. Ver também: BARBOSA MOREIRA, José 

Carlos. O juízo de admissibilidade no sistema de recursos civis. Rio de Janeiro: Borsói, 1968, p. 15-16. 

Sobre a relação meios de impugnação e recursos no direito brasileiro: PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, tomo VII, p. 

4.  
20  CERINO-CANOVA, Augusto. Le impugnazioni civili – struttura e funzione. Padova: CEDAM, 1973, p. 

12. 
21  CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., c. 1, item 1.4 – versão digital. 
22  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 288. 
23  Cf. PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 535-539. 
24  MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 688. 
25  LIEBMAN, Enrico Tullio. Appunti sulle impugnazioni. Milano: La Goliardica, 1959, p. 4. 
26  LIEBMAN, Enrico Tullio. Appunti sulle impugnazioni, cit., p. 17. Por isso, é exceção à regra: trata-se de 

impugnação contra uma ordinanza, cf. RICCI, Gian Franco. Diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 199. 

A competência é justificada pelo princípio da supremacia regulamentar da Corte de Cassação, que firma 
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impugnação ordinária de objeto bem restrito, que apresenta o inconveniente de suspender o 

processo até a sua decisão pela Corte.27 

Prevê-se também a opposizione di terzo, que é uma impugnação feita por terceiro 

com o intuito de fazer valer um direito seu que é incompatível com aquele reconhecido na 

sentença impugnada.28 A impugnação é oposta no mesmo juízo que proferiu a decisão 

impugnada.29 Portanto, nesta espécie de impugnação, não se aponta propriamente um erro 

na decisão, mas se pretende demonstrar sua incompletude, porque foi prolatada sem levar 

em conta elementos relevantes.30 Note-se que esse recurso pode ser ordinário, nos casos em 

que há facultatividade de sua interposição, pois o terceiro não é vinculado pelo provimento 

judicial, que contra ele é ineficaz, ou revocatório, nas hipóteses em que o julgado lhe é 

oponível, tratando-se de um remédio necessário para que o terceiro se subtraia da eficácia 

da decisão, cabível nos casos em que se suscita dolo ou colusão das partes.31 

O c.p.c. aponta para a noção de improcedibilità, o que se vê nos arts. 348, 369 e 

399, respectivamente em tema de apelação, cassação e revocação, como uma razão para a 

extinção do procedimento de impugnação sem a solução de seu mérito que se distingue da 

inadmissibilidade do recurso.32 Enquanto a inadmissibilidade se refere a vícios “genéticos” 

do recurso, isto é, referentes ao exercício do direito a impugnar, a improcedibilità está ligada, 

normalmente, aos ônus que a parte impugnante deve cumprir na primeira fase do 

procedimento de impugnação.33 Ambas as hipóteses, no entanto, referem-se a casos em que 

a impugnação não podia ser proposta ou não pode prosseguir; referem-se a decisões que não 

                                                           
orientações que devem ser seguidas em todos os processos, cf. REDENTI, Enrico; VELLANI, Mario. 

Diritto processuale civile. Milano: Giuffrè, 2011, p. 423. 
27  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 487-488. O processualista 

destaca que, a partir da reforma de 1990, passou-se a prever sob a rubrica do regolamento di competenza 

um recurso substancialmente diverso, que serve para impugnar o provimento que determina a suspensão 

do processo nos casos em que a parte a repute ilegítima (p. 488). 
28  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 513.  
29  CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., c. 1, item 1.4 – versão digital. 
30  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 278-279. 
31  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 523-524. Destacando a raridade prática desse 

recurso e criticando a excessiva teorização acerca dele: MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale 

civile, II, cit., p. 699-701.   
32  Faz-se referência aqui a “recurso” de modo atécnico. Na verdade, no direito italiano, o mais adequado é 

falar-se em meios de impugnação às decisões judiciais, sobretudo porque essa noção abarca figuras que, 

lá, são tratadas indiscriminadamente, mas, aqui, nunca seriam chamadas de recursos, especialmente porque 

impugnam decisões após o trânsito em julgado. Com efeito, as impugnações no sistema italiano podem ser 

ordinárias, quando ocorrem regularmente antes do trânsito em julgado, ou extraordinárias, quando são 

cabíveis contra decisões já transitadas em julgado, cf. MANDRIOLI, Crisanto; CARRATA, Antonio. 

Corso di diritto processuale civile, II, cit., p. 255. BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale 

civile, v. IIº, cit., p. 334-335.  
33  CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., c. 1, item 7.3. 
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examinam o mérito da impugnação.34 Há improcedibilità da apelação se o apelante não 

comparece à primeira audiência, e o órgão judicial determina uma segunda e também nessa 

ele deixa de comparecer.35 Há improcedibilità da cassação caso o recorrente deixe de 

depositar o recurso ou os documentos necessários na chancelaria da Corte. Há, por fim, 

improcedibilità da revocazione quando o ato introdutivo do recurso deixa de ser depositado 

ou o é depositado faltando a cópia da sentença impugnada.36 Nesses casos, a impugnação é 

extinta sem resolução do mérito, mas não por um problema relacionado ao exercício do 

direito de recorrer, normalmente relacionados à inadmissibilidade;37 o procedimento recursal 

é extinto sem a tutela recursal por conta da falta de um ato necessário para o seu 

desenvolvimento regular, imputado normalmente à parte recorrente – pode-se falar, portanto, 

que decorre usualmente de uma inatividade do recorrente. Porém, não há qualquer diferença 

de efeitos entre a inammissibilità e a improcedibilità.38 

Vale citar que em 2012 foi introduzida uma nova causa de inadmissibilidade na 

apelação, inspirada pelo direito inglês e pelo alemão, reconhecida como filtro de 

admissibilidade: quando inexistir uma “razoável probabilidade” de que o recurso seja 

provido (art. 348 bis do c.p.c.), ele deve ser declarado inadmissível. Nessa hipótese permite-

se que, por uma ordinanza sucintamente motivada, o recurso seja inadmitido. O filtro não é 

aplicável a todos os casos, porém.39 

É interessante que, no direito italiano, permite-se a renovação do recurso. Os prazos 

para impugnar a sentença na Itália são, em regra, maiores (trinta ou sessenta dias, ou ainda 

                                                           
34  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 351-354. 
35  Sobre essa e outras hipóteses: DIANA, Antonio Gerardo. Le impugnazioni nel processo civile. Milano: 

Giuffrè, 2014, p. 145-155. 
36  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 357. 
37  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 352. 
38  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 357-358. 
39  Cf. MANDRIOLI, Crisanto; CARRATA, Antonio. Corso di diritto processuale civile, II, cit., p. 279. 

Amplamente: TEODOLDI, Alberto. L’appello civile, cit., p. 461-526. Ver também: MENGALI, Andrea. 

La ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello. Il nuovo appello civile. Claudio Cecchella (dir.). 

Torino: Zanichelli, 2017, p. 61-114. Sobre as raízes inglesas e alemãs do filtro recepcionado: CAPONI, 

Remo. La riforma dei mezzi di impugnazione. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Milano: 

Giuffrè, a. LXVI, f. 4, 2012, p. 1153-1166. Ver também: AULETTA, Ferrucio. L’introduzione del c.d. 

filtro all’appello civile nell’ordinamento italiano. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 216, 2013, p. 181-

186. Destacando que se trata de mecanismo para aumentar a produtividade do tribunal aplicável a apelos 

que se pode perceber ictu oculi que não possuem fundamento: BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto 

processuale civile, v. IIº, cit., p. 413-416. De modo bastante crítico, conferir: VERDE, Giovanni. Diritto 

processuale civile. 5ª ed. Aggiornamento a cura di Ferrucio Auletta, Gian Paolo Califano, Giuseppe della 

Pietra, Nicola Rascio. Bologna: Zanichelli, 2017, v. II, p. 206-208. 
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maiores, como seis meses ou um ano),40 e quando são descumpridos fala-se em decadência.41 

Caso a parte recorrente perceba que falhou na interposição do recurso ou na prática de um 

ato necessário para o seu processamento, é-lhe possível propor um novo recurso, desde que 

não tenha ocorrido o término do prazo, que causa a decadência do direito à impugnação – 

prática proibida no direito brasileiro por conta da preclusão consumativa.42 Igualmente, não 

se admite a renovação do ato depois da declaração judicial de sua inadmissibilidade, caso 

em que ocorre a consumação do direito de impugnação.43 

Quanto ao procedimento, ele é similar àquele previsto para o primeiro grau, com 

previsão de audiência e de mais de uma oportunidade para falar nos autos. A própria 

introdução do recurso de apelação é feita por uma citação para comparecer em audiência.44 

Há, ainda, a regra da unidade objetiva dos procedimentos de impugnação, consoante a qual, 

interposto o primeiro recurso, caso outra parte pretenda recorrer, o seu recurso deve ser 

interposto incidentalmente ao procedimento recursal previamente instaurado.45 O recurso 

interposto em procedimento instaurado por recurso anterior chama-se impugnação 

incidental.46 É necessário que a parte use essa forma, sob pena de decadência do direito a 

impugnar, sendo o recurso incidental essencial para que o juiz da apelação tenha o poder de 

decidir sobre as questões impugnadas, como meio de assegurar a proibição de reformatio in 

peius.47 

                                                           
40  Sobre os prazos processuais, mais detalhadamente: PUNZI, Carmine. Il processo civile – sistema e 

problematiche, II, cit., p. 367-375. 
41  MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 578. O processualista destaca, ainda, que 

é prevista a devolução do prazo quando o seu transcurso sem a prática do ato se der por causa não imputável 

à parte. 
42  A compreensão é tranquila, doutrinária e jurisprudencialmente. Curiosamente, como exceção, entendendo 

pela possibilidade de renovação do recurso: FAGUNDES, Miguel Seabra. Dos recursos ordinários em 

matéria civil. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 153-157. Também: PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, VII, cit., p. 42-43. 
43  Ver, por todos: CAPORUSSO, Simona. La “consumazione” del potere d’impugnazione. Napoli: Edizione 

Scientifiche Italiane, 2011. Note-se que não se pode renovar o ato recursal porque o c.p.c. italiano tem 

como efeito da declaração de inammissibilità ou de improcedibilità a impossibilidade de repropor o meio 

de impugnação utilizado. 
44  REDENTI, Enrico; VELLANI, Mario. Diritto processuale civile, cit., p. 440-441. Mais atualmente: 

GAMBINERI, Beatrice. Appello, cit., p. 68.  
45  PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 457-459. 
46  Tratam do tema de maneira mais aprofundada, por exemplo: CHIARLONI, Sergio. L’impugnazione 

incidentale nel processo civile. Milano: Giuffrè, 1969. GRASSO, Edoardo. Le impugnazioni incidentali. 

Milano: Giuffrè, 1973. FAZZALARI, Elio. Sui ricorsi incidentali ‘condizionati’. Rivista Trimestrale di 

Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, 1961, ano XV, v. 1, p. 114 e ss. AULETTA, Ferruccio. Forme 

e tempo dell’appello incidentale. Rivista di diritto processuale. Padova: CEDAM, v. LX, n. 3, 2005, p. 663-

672. Para uma visão atual: MARZIO, Mauro di. L’appello civile, cit., p. 217-248.  
47  MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 593 e 609-610. Cabe a impugnação 

incidental usada similarmente ao recurso adesivo, hipótese controversa que se chama impugnazione 
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Conforme explica CLAUDIO CONSOLO, o processo italiano é bastante lento. Uma 

decisão em grau recursal costuma demorar mais do que uma decisão em primeiro grau. O 

julgamento de uma apelação normalmente demora entre três a cinco anos, e os dados por ele 

analisados demonstraram que o índice vinha piorando com o tempo. O tempo para o 

julgamento de um recurso de cassação é similar ao do julgamento de um apelo. Lembre-se 

que, em algumas hipóteses, a cassação julgada procedente não reformará a sentença, mas se 

limitará a cassá-la, o que significa que será necessário o juízo de reenvio, que costuma 

demorar tanto quanto uma decisão em grau de apelo. Todos esses indicadores são uma média 

do lapso temporal para julgamento, mas o processualista italiano destaca que existe uma 

efetiva variação de acordo com o local.48  

Dados mais recentes, porém, mostram que o número de processos pendentes em 

grau de apelação foi bastante reduzido – bom resultado que tem como causa indicada a 

instituição do juiz único, com drástica redução da colegialidade. Destaca-se, também, que o 

resultado do apelo é a confirmação da sentença em 68% dos casos. Quanto à duração, em 

conclusão da análise de dados de 2014, o recurso de apelação demora em média 959 dias 

para ser decidido.49-50 

Pois bem. Cumpre, agora, perquirir acerca do objeto dos recursos cíveis no 

ordenamento jurídico italiano.51 

Sobre o ponto, afirma-se que a “domanda di impugnazione” forma o limite externo 

ao poder de decidir, o que se sintetiza na regra do tantum devolutum quantum appellatum. 

Assim, a decisão do recurso que vai além do pedido de reforma ou nulidade, é ultra ou extra 

                                                           
incidentale tardiva. Sobre as suas características, cf. PUNZI, Carmine. Il processo civile – sistema e 

problematiche, v. II, cit., p. 391-393. 
48  CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., prefazione (versão digital). 
49  MARZIO, Mauro di. L’appello civile. Milano: Giuffrè, 2018, p. 1-3. 
50  Sobre o tema, comparativamente: “While the countries of Northern Europe (such as Norway) dispose of 

appeals within three to seven months, the jurisdictions of Southern Europe (e.g. France, Cyprus or Italy) 

need an average disposition time at the appellate levels of two to six years – enough to conclude that the 

time use in a large number of cases in these jurisdictions is in conflict with human rights standards” 

(UZELAC, Alan; RHEE, C. H. van. Appeals and other means of recourse against judgments in the context 

of the effective protection of civil rights and obligations. Nobody is perfect: Comparative essays on appeals 

and other means of recourse against judicial decisions in civil matters. Cambridge: Intersentia, 2014, p. 5). 

Para uma análise comparada mais profunda, demonstrando que o sistema italiano está entre os piores no 

quesito tempo: JOHNSEN, Jon Thorvald. Appeals and trial within reasonable time: A European 

perspective. Nobody is perfect: Comparative essays on appeals and other means of recourse against 

judicial decisions in civil matters. Cambridge: Intersentia, 2014, p. 17-32. 
51  Adota-se geralmente, assim como no Brasil, a ideia de que os vícios de legalidade impugnados podem ser 

de direito processual, quando ocorre error in procedendo, ou de direito material, que dá lugar à ingiustizia 

ou error in judicando: RICCI, Gian Franco. Diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 197-198.  
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petita, assim como é omissa a decisão que deixa de resolver uma demanda ou exceção 

veiculada no recurso.52 

Todavia, enquanto a referida lição já fornece a noção de que há uma efetiva 

diferença com o direito brasileiro, ela precisa ser devidamente contextualizada. 

É que, na doutrina italiana, há uma classificação tradicional dos meios de 

impugnação que é essencial para a compreensão da ideia de demanda de impugnação e, 

justamente, é realizada a partir da diferença que se enxerga no objeto do recurso em 

diferentes hipóteses de impugnação. Distingue-se os meios de impugnação entre os meios 

de gravame ou impugnações substitutivas e os meios de impugnação em sentido estrito, ou 

impugnações rescindentes.53 

Nos meios de gravame, provoca-se diretamente o reexame do provimento judicial 

impugnado, bastando que se lamente de sua injustiça, e, com isso, há a investidura do órgão 

judicial competente no poder de decidir novamente as questões já examinadas pelo juízo a 

quo. É suficiente o requerimento para que o juízo do recurso passe a deter os mesmos poderes 

que detinha o juízo recorrido, efetivando-se o duplo grau.54 Assenta-se, ainda, que, nos 

recursos deste tipo, a decisão final substitui a decisão impugnada, mesmo que seja para 

confirmar o mesmo conteúdo.55 

Nos meios de impugnação em sentido estrito, a parte recorrente deve alegar 

especificamente os vícios e provar que a decisão impugnada contém um dos defeitos 

elencados na lei como permissivos da impugnação. Assim, o juízo do recurso passa a ser 

investido não do poder de decidir novamente as questões analisadas pelo juízo que proferiu 

                                                           
52  LUISO, Francesco Paolo. Appello, cit., p. 385. 
53  Sobre as diferenças tradicionais, conferir: CERINO-CANOVA, Augusto. Le impugnazioni civili – struttura 

e funzione, cit., p. 17-18. O processualista italiano acaba concluindo pela inadequação da diferença teórica 

(p. 37). Ver também: SATTA, Salvatore. Le impugnazioni. Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, 1962, p. 

4. Destacando que se trata de uma classificação ideal, sem correspondente no direito positivo italiano atual: 

VERDE, Giovanni. Diritto processuale civile, v. II, cit., p. 176. Aponta que essa classificação é, atualmente, 

inaceitável: MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 567. Concorda-se com a 

observação dos autores, como se verá mais detalhadamente no próximo capítulo. A classificação, no 

entanto, continua sendo utilizada, embora se reconheça, de modo geral, que não representa fielmente o 

direito positivo. 
54  Que não possui status de garantia constitucional, cf. PUNZI, Carmine. Il processo civile – sistema e 

problematiche, v. II, cit., p. 406. 
55  Antes da reforma de 2012, anotava-se que: “I gravami sono strumenti attraverso cui si realizza il doppio (o 

i più) grado di giurisdizione; presupposto per il loro esercizio è unicamente la soccombenza, non la denuncia 

di un vizio (di attività o di giudizio) della sentenza, da cui prescindono del tutto; loro funzione è il provocare 

un nuovo giudizio sul rapporto sostanziale, sulla base, se del caso, di nuove allegazioni in punto di eccezioni 

e di prove; la sentenza pronunciata a termine del gravame ha sempre carattere sostitutivo rispetto a quella 

impugnata ed essa solo è destinata ad avere efficacia esecutiva; loro oggeto è sempre e solo il rapporto 

sostanziale e la distinzione tra fase rescindente e rescissoria è loro del tutto estranea” (PROTO PISANI, 

Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 456). 
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a decisão recorrida, mas, sim, do poder de controlar a existência ou não do vício alegado. 

Ao contrário, nos meios de impugnação em sentido estrito, a rejeição da impugnação deixa 

intocada a decisão, ao passo que sua procedência enseja a anulação da decisão impugnada.56 

Com base nessa classificação, tem-se como meios de gravame no direito italiano a 

apelação – exceto em algumas hipóteses –, a oposição de terceiro ordinária e o regolamento 

di competenza. Já como meios de impugnação em sentido estrito tem-se a revocazione, a 

oposição de terceiro revocatória e a cassação.57  

A partir de tal diferenciação, a doutrina italiana conclui que é apenas nos meios de 

gravame em que ocorre o efeito devolutivo.58-59 Assim, diferentemente da doutrina 

brasileira, que reputa o efeito devolutivo essencial a qualquer recurso, a doutrina italiana 

adota uma visão mais restrita, diferenciando o que é o objeto da impugnação e o que é objeto 

de devolução. Distingue-se entre o que é abarcado pelo poder decisório do juízo recursal por 

conta da demanda recursal, e o que integra o thema decidendum recursal por força do efeito 

devolutivo; de modo que, entre os italianos, ou se pode decidir sobre a matéria em 

decorrência de ter havido impugnação (mediante pedido ou suscitação), ou porque ela está 

inclusa automaticamente na cognição do juízo de segundo grau, por ter sido devolvida.60 Por 

isso, classificam-se as impugnações repartindo-as entre aquelas que são devolutivas e 

aquelas que não são devolutivas.61 

                                                           
56  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 289-290. 
57  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 290. Contrariamente, apontando a apelação 

como único meio de gravame: MANDRIOLI, Crisanto; CARRATA, Antonio. Corso di diritto processuale 

civile, II, cit., p. 253-254. Defendendo que todos os meios de impugnação assumem parcialmente 

características dos dois modelos: VERDE, Giovanni. Diritto processuale civile, II, cit., p. 177. 
58  Destacando como característica típica da apelação o efeito devolutivo: BALENA, Giampiero. Istituzioni di 

diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 388. Diferenciando meios devolutivos dos não devolutivos: 

PROVINCIALI, Renzo. Delle impugnazioni in generale. Napoli: Morano, 1962, p. 41-49. Ver também: 

CERINO-CANOVA, Augusto; CONSOLO, Claudio. Impugnazioni (processo civile). Enciclopedia 

Giuridica. Roma: Treccani, 1993, v. XVI, p. 7. 
59  Esta era a regra. Todavia, as modificações realizadas no ricorso per cassazione acabaram dando o poder à 

Corte de decidir também o mérito em muitas hipóteses. Normalmente, se não houver necessidade de 

resolver questões fáticas, a Corte de Cassação irá decidir o mérito da demanda originária diretamente, sem 

realizar a devolução do processo para um juízo inferior para que resolva o mérito, o famoso giudizio di 

rinvio. Assim, a doutrina vem apontando que, por conta de tais alterações, também este recurso passa a 

deter efeito devolutivo, cf. MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 656. Sobre a 

configuração atual do juízo de reenvio: BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. 

IIº, cit., p. 470-485. 
60  “La causa passa insomma alla piena cognizione del giudice superiore ancorché nei limiti dei motivi specifici 

d’appello, ed è in questo senso che si può ancora parlare di effetto devolutvo dell’appello; pur dovendosi 

tener presente che, tra il 1987 e il 2005, si è ormai concretato il passaggio definitivo dell’appello da novum 

iudicium a revisio prioris instantiae” (MANDRIOLI, Crisanto; CARRATA, Antonio. Corso di diritto 

processuale civile, II, cit., p. 271). 
61  RICCI, Gian Franco. Diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 202-203. 
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Na verdade, não há regramento específico do efeito devolutivo no c.p.c., embora a 

doutrina unanimemente repute-o existente e ele seja objeto de debate científico.62 

Claramente, no direito italiano, o efeito devolutivo não recebe tanta atenção quanto 

no direito brasileiro. Na verdade, já se concluiu que “l’effetto devolutivo opera in modo non 

automatico”, inclusive na apelação.63 

Ainda sobre os efeitos dos recursos, além dos efeitos devolutivo e suspensivo, é 

reconhecido o efeito expansivo, que tem previsão no art. 336 do c.p.c. O primeiro parágrafo 

do dispositivo é dedicado ao aspecto interno, isto é, quando a reforma ou cassação de um 

capítulo da decisão enseja a necessidade de analisar outro capítulo, dito dependente. 

Reconhece-se, assim, que a impugnação de um capítulo principal enseja a devolução do 

capítulo dependente, que deve ser decidido no juízo recursal, ainda que o recurso não verse 

expressamente sobre ele.64 O segundo parágrafo trata do efeito expansivo externo, que se dá 

quando a reforma ou cassação da decisão estende seus efeitos sobre outros atos do processo, 

que tinham como substrato a decisão impugnada.65 

Vistas essas características gerais, o appello italiano merece atenção em particular. 

A apelação italiana também não possui limites prévios às razões para impugnação,66 

mas deve preencher requisitos de conteúdo: precisa expor sumariamente os fatos e os 

motivos da impugnação à sentença. O art. 342 do c.p.c., modificado em 2012, estipula que 

a apelação é necessariamente motivada, ou será inadmitida.67  

Isso porque as razões do apelo guardam especial importância na medida em que 

delimitam o objeto litigioso recursal: “l’oggetto dell’appello e le questione che il giudice di 

appello deve affrontare sono determinate dalle parte. In questo senso si parla di 

‘devolutività’ dell’appello, secondo il brocardo ‘tantum devolutum quantum appellatum’”.68 

Mesmo a apelação sendo tradicionalmente compreendida como um meio de gravame, e, 

portanto, gerando o efeito devolutivo, as demandas e exceções que não forem expressamente 

                                                           
62  Fala-se, por isso, em “vigência inexpressa” do efeito devolutivo: POLI, Roberto. I limiti oggettivi delle 

impugnazioni ordinarie, cit., p. 8. 
63  PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 505. 
64  CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., c. 1, item 5. 
65  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 354-357. 
66  PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 482. Sobre a diferença entre as 

impugnações gerais e as limitadas no direito italiano: MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale 

civile, II, cit., p. 569-570. 
67  Antes se considerava o primeiro requisito supérfluo, pois não constrangia o julgador e o apelado, que 

podiam utilizar de outras fontes cognitivas. Sobre o sistema recursal anterior à alteração legal: LUISO, 

Francesco Paolo. Appello, cit., p. 367.  
68  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 380. 
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repropostas são consideradas renunciadas em grau de apelo (art. 346 do c.p.c.). A parte tem 

o ônus de impugnar as questões, sob pena de elas não poderem ser conhecidas na decisão do 

recurso.69 

Assim, para que o apelo supere o exame de admissibilidade, é necessário que o 

recorrente indique expressamente os capítulos da decisão que pretende impugnar, o que 

inclui a indicação das principais questões relacionadas ao capítulo que quer que sejam 

reexaminadas; isso compõe o perfil volitivo do recurso. Além disso, cabe ao apelante sugerir 

as alterações que devem ser realizadas no provimento impugnado, o que consubstancia o 

perfil argumentativo do recurso. Também deve explicar a relação de causa e efeito entre a 

violação da norma denunciada e o êxito do recurso, constituindo esse o perfil de 

causalidade.70 

Percebe-se que o efeito devolutivo não é tão intenso quanto o que se presencia no 

direito brasileiro. 

No entanto, a apelação italiana não foi sempre assim. O sistema de impugnações às 

decisões judiciais passou por várias modificações, que reduziram o efeito devolutivo e, 

assim, a amplitude do objeto da apelação de modo sensível:71 

Per tradizione quest’effetto devolutivo operava in via tendenzialmente 

automatica; nel senso che, fermo restando il fondamentale principio tantum 

devolutum quantum appellatum – per cui i poteri del giudice di secondo 

grado sono commisurati ai limiti dell’impugnazione, allorché quest’ultima 

investa solamente alcuni “capi” della sentenza di primo grado – si riteneva 

che l’appello attribuisse senz’altro al giudice dell’impugnazione la 

cognizione di tutte le questioni già sottoposte all’esame del giudice a quo 

e da lui (eventualmente) decise, ancorché l’appellante non ne avesse fatta 

esplicita menzione o comunque non avesse censurato specificamente, in 

relazione ad esse, la pronuncia impugnata. 

A questa impostazione era ispirato anche il codice del 1865, nel quale era 

espressamente previsto, d’altronde, che l’appello proposto nei confronti di 

una sentenza comprendente una pluralità di statuizioni, senza un’esplicita 

indicazione dei capi impugnati, doveva intendersi “proposto contra tutti” 

(art. 486, 3º co.); dal che era agevole dedurre – argomentando a fortiori – 

che lo stesso legislatore reputava pienamente valido un atto di appello 

formulato senza alcuna indicazione dei motivi dell’impugnazioni. 

La situazione è però radicalmente cambiata con il codice del 1940; non 

soltanto sul piano strettamente positivo, ma anche – e prima ancora – grazie 

                                                           
69  PUNZI, Carmine. Il processo civile – sistema e problematiche, II, cit., p. 408-413. 
70  TEODOLDI, Alberto. L’appello civile. Torino: Giappichelli, 2016, p. 153. 
71  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 390-391. Reconhecendo essa 

evolução, porém criticamente: VERDE, Giovanni. Diritto processuale civile, II, cit., p. 206. 
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all’opera razionalizzatrice della giurisprudenza, che su questi temi si è 

mossa con notevole autonomia rispetto alla dottrina. Il risultato, è stato un 

indubbio avvicinamento dell’appello al modello teorico della revisio 

prioris instantiae, ossia di un rimedio volto essenzialmente a riesaminare, 

su sollecitazione della parte soccombente, l’operato del giudice a quo e ad 

emendarne gli eventuali errori. 

Dal punto di vista normativo, questa trasformazione può cogliersi proprio 

nella drastica limitazione dell’automaticità dell’effetto devolutivo (…). 

 

Todas essas mudanças ocorreram em torno do dever de motivação específica dos 

recursos, prevista no art. 342 do c.p.c., a partir da qual a jurisprudência, progressivamente, 

impôs ao recorrente a enunciação de censuras pontuais à decisão que se pusessem em 

coligamento causal com a sua injustiça ou invalidade. A partir de certo momento, adveio o 

entendimento de que o referido ônus passou a servir não apenas para aferir a admissibilidade 

da impugnação e as demandas que foram devolvidas, mas, também, para delimitar os 

específicos pontos que seriam objeto de controle e as questões a serem examinadas.72  

No direito italiano, o que foi consagrado com a alteração legal de 2012, o objeto do 

recurso de apelação está diretamente ligado à manifestação da vontade da parte na demanda 

recursal: não é suficiente uma impugnação vaga da sentença, é necessário que o recorrente 

especifique as razões pelas quais reputa incorreta a decisão e qual a decisão que almeja com 

a impugnação, e é isso que constitui o objeto do recurso.73 Na apelação, cabe à parte mais 

do que apontar a norma que foi descumprida pelo juiz de primeiro grau na sentença 

impugnada, deve individuar as circunstâncias que entende que levaram à violação e as suas 

consequências na decisão judicial.74 Essa exposição vincula o juízo recursal: é o que 

determina a devolução.75 

Assim, no sistema recursal italiano, o efeito devolutivo não transfere 

automaticamente ao juízo recursal todas as demandas ou exceções já propostas pela parte, 

que tem o ônus de repropô-las expressamente no procedimento recursal.76 Isso significa que 

                                                           
72  GAMBINERI, Beatrice. Appello, cit., p. 107-108. 
73  No recurso de cassação é similar, porém mais restrito: “Oggetto di cognizione e di decisione, allora, è la 

presenza del vizio denunciato, salvo le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state oggetto di decisione 

nelle fasi precedenti del processo” (LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 448-

449). 
74  MANDRIOLI, Crisanto; CARRATA, Antonio. Corso di diritto processuale civile, II, cit., p. 276. 
75  Embora a posição prevalecente seja a exposta, há também visão mais ampliativa do objeto da apelação, que 

quase o equipara ao que há no Brasil, cf. PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, 

cit., p. 484-486. O processualista italiano adota a visão estrita, apontando que se trata, também, da 

preferência jurisprudencial cf. p. 487-488. 
76  “Art. 346. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono 

espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”. 
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não só o apelante, mas também o apelado precisa recorrer de modo incidental de suas defesas 

rejeitadas, como também deve repropor aquelas que deixaram de ser analisadas, para que 

elas sejam conhecidas pelo juízo recursal.77 A ideia é garantir uma posição perfettamente 

simmeterica entre as partes, que apenas se diferencia quanto ao prazo, já que o apelante deve 

deduzir as questões no recurso e o apelado tem até as alegações finais para assim proceder.78 

Da mesma forma, exige-se que as questões instrutórias sejam repropostas na 

demanda recursal, inclusive aquelas não examinadas.79 Exceção a isso ocorre quando há 

impugnação à questão fática a que se refere o requerimento de prova não examinado, caso 

em que este é automaticamente devolvido, sem necessidade de reproposição expressa.80 

Pode-se afirmar que, no appello, o âmbito de cognição do juízo recursal é, a priori, 

limitado pelos limites objetivos da demanda originária, pelo que, em regra, não é permitido 

ao juízo recursal ir além da causa de pedir, do pedido e das exceções deduzidas em primeiro 

grau; a isso, soma-se que, in concreto, o limite objetivo do recurso é condicionado pela 

específica atuação das partes, de acordo com o conteúdo do apelo, de suas razões, e com a 

atuação do apelado.81  

Analisando comparativamente a devolução ensejada pelo direito italiano e a que se 

presencia no direito brasileiro, poder-se-ia chegar à conclusão de que, na Itália, não há 

efetiva devolução, mas apenas impugnação de questões. Essa conclusão seria errada. Não é 

que não haja devolução; ela existe, porém em bem menor escala, ou, mais precisamente, ela 

ocorre em grau diverso.82 É que, enquanto no Brasil basta indicar a questão principal que se 

impugna, ou, em outras palavras, o capítulo da decisão que se quer reformar ou anular, que 

todas as causas de pedir, objeções e exceções estarão à disposição do juízo recursal por força 

da profundidade do efeito devolutivo, no direito italiano há uma redução do nível: indica-se 

                                                           
77  “Le eccezioni non accolte (perché assorbite o rigettate) e le domande subordinate assorbite non sono 

pertanto devolute automaticamente al giudice d’appello: alla stregua di quanto espressamente disposto 

dall’art. 346 è necessario un impulso di parte” (PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale 

civile, cit., p. 487). 
78  LUISO, Francesco Paolo. Appello, cit., p. 368. O processualista reiterou sua posição posteriormente: 

“Simmetrica è la posizione dell’appellato: a lui spetta investire il giudice di tutte le questione che l’appellato 

aveva proposto e che non sono state accolte dal giudice in primo grado (naturalmente, se vuole che siano 

esaminate)” (LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 383). Sobre as hipóteses em 

que é necessário um appello incidentale e as em que basta a reproposição, conferir p. 387-389. . Da mesma 

forma: VERDE, Giovanni. Diritto processuale civile, II, cit., p. 199. 
79  PUNZI, Carmine. Il processo civile – sistema e problematiche, II, cit., p. 412. 
80  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 384. 
81  MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 602-603. 
82  Há, porém, quem afirme que se extinguiu o efeito devolutivo automático: GAMBINERI, Beatrice. Appello, 

cit., p. 226-227.   
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o pedido recursal e a causa recursal e, dentro da causa invocada, apenas as questões de 

ordem pública não examinadas são devolvidas.83  

Basicamente, no direito italiano são os motivos do apelo que determinam os limites 

da devolução; logo, os limites da devolução dependem da manifestação de vontade da 

parte.84 Inclusive, o mesmo ocorre em relação às questões cognoscíveis de ofício já 

examinadas: uma vez que são decididas, elas apenas podem ser resolvidas em grau recursal 

se houver sua expressa impugnação. Diz-se, assim, que há uma limitação: as questões apenas 

são conhecidas de ofício uma única vez, depois disso carecem de impugnação.85  

Já no que se refere à inovação no apelo, a regra geral é que não é possível propor 

novas demandas em grau de apelação: não se pode investir o juízo recursal da decisão de 

uma situação substancial não deduzida em primeiro grau, e, portanto, que se encontre fora 

do objeto do processo, inclusive como meio de garantir o duplo grau.86 Dispõe o art. 345 do 

c.p.c que não é possível propor novas demandas no recurso, e, se propostas, devem ser 

declaradas inadmissíveis de ofício. Como exceção, por razão de economia processual, tem-

se os juros, os frutos e os acessórios que forem gerados após a sentença, caso em que a lei 

expressamente permite que sejam demandados. A regra, no entanto, é  interpretada no 

sentido de que apenas é autorizada a atualização dessas verbas, isto é, não é possível 

efetivamente deduzi-las apenas no segundo grau, pela primeira vez, mas, sim, pedir a 

condenação em juros, frutos e acessórios, posteriores à decisão, desde que tenha havido 

pedido no primeiro grau.87 Igualmente, as novas exceções não podem ser deduzidas em grau 

                                                           
83  “Il giudice di appello non è chiamato a riesaminare senza limiti il rapporto controverso già sottoposto allo 

scrutinio del giudice di primo grado: e, cioè, la proposizione dell’appello non produce un automatico effetto 

devolutivo, inteso come generale idoneità della proposizione dell’impugnazione a determinare il 

complessivo riesame del merito della causa: non devolve la piena cognizione della controversia al giudice 

di grado superiore. Al contrario, all’esito di un lungo processo storico che in questa sede non sarebbe utile 

ripercorrere, è devoluto all’esame del giudice d’appello soltanto quanto è stato fatto oggetto di 

impugnazione, secondo il latinetto tantum devolutum quantum appellatum. Rimane perciò fermo ciò che 

non è appellato, eccezion fatta – secondo un risalente indirizzo giurisprudenziale meritevole, però, di essere 

riconsiderato alla luce del nuovo art. 342 c.p.c. – quanto ancora rilevabile d’ufficio e quanto strettamente 

connesso al profilo colpito dall’impugnazione” (MARZIO, Mauro di. L’appello civile, cit., p. 13). 
84  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 382. 
85  “La rilevabilità d’ufficio delle questioni di rito o di merito va quindi limitata alla prima rilevazione; una 

volta rilevata, la questione rilevabile d’ufficio è decisa: essa perde così la sua caratteristica di rilevabilità 

d’ufficio e diventa un punto della sentenza di cui il giudice dell’impugnazione deve essere reinvestito; se 

non ne viene reinvestito, si forma il giudicato” (LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., 

p. 385). 
86  PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 488. No mesmo sentido: LUISO, 

Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 390-391. RICCI, Gian Franco. Diritto processuale 

civile, v. IIº, cit., p. 244. 
87  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 394. Afirma o processualista: “In sostanza, 

l’art. 345 c.p.c. ha lo scopo di evitare un innaturale frazionamento delle domande relative a interessi, frutti, 
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de apelo, 88 exceto aquelas que podem ser conhecidas de ofício.89 Não se admite a alegação 

de novos fatos, exceto se ocorridos ou conhecidos após a sentença e desde que não 

constituam nova demanda ou nova exceção, bem como é proibida a produção de novas 

provas,90 inclusive a documental,91 salvo se a parte demonstrar que não pôde fazê-las no 

juízo de primeiro grau por razão que não lhe é imputável – que é o caso de provas relativas 

a fatos supervenientes e provas novas ou descobertas tardiamente.92-93 

Interessante notar que também no direito italiano há a tentativa de evitar o retorno 

do processo ao primeiro grau. A regra geral é que, verificado um error in procedendo, no 

procedimento da apelação que buscou o efeito da invalidade, a nulidade do ato processual 

será declarada e ele deve ser renovado no apelo para que, assim, possa ser decidido o mérito, 

diretamente no apelo.94 Existem, no entanto, hipóteses previstas nos art. 353 e 354 do c.p.c., 

de modo taxativo, em que a apelação possui uma função rescindente, e, nesses casos, cabe 

ao tribunal da apelação exclusivamente anular a sentença e remeter o processo de volta ao 

primeiro grau.95 

Sobre o procedimento, o art. 359 do c.p.c. preconiza que, no processo de apelação, 

caso não exista norma específica em sentido diverso, aplicam-se as regras que disciplinam o 

                                                           
accessori e danni. Se non fosse possibile ottenere in appello l’‘aggiornamento’ di tali domane, gli interessi, 

frutti, accessori e danni maturati fra la sentenza di primo grado e quella di appello dovrebbero essere chiesti 

in un separato processo” (p. 394-395). 
88  Sobre o ponto, já se decidiu: “L'eccezione di ‘compensatio lucri cum damno’ è un'eccezione in senso lato, 

come tale rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta in appello” (Cassazione civile, Sez. III, 

sentenza n. 533 del 14 gennaio 2014). 
89  “Sono quindi vietate in appello le nuove eccezioni in senso stretto o proprio, quelle cioè che si fondano su 

nuovi e diversi fatti giuridici (costitutivi, modificativi o estintivi), aventi l’effetto di paralizzare la domanda 

avversaria e che, come tali, solo la parte in base al principio dispositivo ha il potere di sollevare in giudizio. 

Viceversa le circostanze di fatto, sostanziale o processuale, rilevabili di ufficio in ossequio al principio iura 

novit curia, vale a dire al potere-dovere del giudice di ricercare, dichiarare ed applicate autonomamente il 

diritto per rendere una sentenza giusta, possono essere liberamente dedotte in appello: in questo caso non 

si tratta di vere e proprie eccezioni, ma di semplici difese miranti a sollecitare un potere di già spettante al 

giudice” (MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 619). 
90  A Corte de Cassação já deixou claro que a proibição diz respeito também às provas atípicas, cf. Cassazione 

civile, Sez. VI, sentenza n. 17612 del 18 luglio 2013. 
91  O texto legislativo foi alterado em 2012 para enfatizar o não cabimento da nova prova documental, que 

antes era admissível desde que se demonstrasse ser essencial para a causa. 
92  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 403. O que é consistente com a 

regulação da revocazione, que pode ser proposta com base em prova nova. Sobre a problemática: FERRI, 

Corrado. Appello e revocazione per difetto di prova non imputabile al soccombente. Rivista di diritto 

processuale. Padova: CEDAM, 1991, v. XLVI, n. 2, p. 239-249. 
93  Sobre o tema, em profundidade, conferir: TEODOLDI, Alberto. L’appello civile, cit., p. 252-422. 
94  PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 503. 
95  CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., c. 2, item 5. 
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processo de conhecimento em primeiro grau no tribunal.96 Há, assim, uma gama ampla de 

possibilidades procedimentais,97 como as relativas à instrução do processo – como exemplo, 

se o juiz extingue o processo com resolução de mérito por existência de prescrição, o juiz da 

apelação, ao entender que não houve prescrição, profere uma decisão, tida como não 

definitiva, e prossegue no processo, inclusive com produção de provas, para o julgamento 

de seu objeto. 

Essas características que se enxergam atualmente no recurso de apelação italiano, 

certamente o recurso que melhor acolhe o efeito devolutivo, fez com que PROTO PISANI, 

comparando-as com as bastante diferentes características históricas que o recurso detinha, 

concluísse que a apelação passa por uma transformação, um desvio histórico, no qual 

lentamente perde as características próprias de um meio de gravame, sobretudo a supressão 

do efeito suspensivo, a perda do automatico efeito devolutivo, e por sua caracterização como 

remédio para impugnar também as invalidades da decisão, e não unicamente as injustiças, o 

que permitiria afirmar que gradualmente transforma-se em recurso que segue o esquema dos 

meios de impugnação, embora reconheça que essa transformação não foi ainda plenamente 

realizada.98 

De todo modo, uma coisa é certa: a imagem do apelo como mera reproposição da 

demanda originária, mais ou menos automática, foi definitivamente desbotada e não 

corresponde ao desenho que o instituto recebeu no direito positivo italiano.99-100 

                                                           
96  O apelo é regido pelo princípio da colegialidade atenuada, inicia-se com a constituição das partes e pode 

ser logo extinto nos casos de improcedibilità. Há uma fase preliminar, com uma primeira audiência, 

inclusive na qual se verifica a regularidade da instauração do procedimento da apelação, e da qual pode 

seguir para uma eventual fase instrutória. Depois, vem a fase decisória. Sobre isso, cf.: MONTELEONE, 

Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 625-639. 
97  A título de curiosidade, no direito italiano admite-se negócio processual para estabelecer o recurso de 

cassação per saltum, isto é, as partes, de comum acordo, podem abrir mão da apelação para limitar a 

recorribilidade da decisão ao uso do recurso de cassação diretamente (art. 360, parágrafo 2º), cf. PROTO 

PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 483. Ver também: FERRANDI, Francesca. 

Le sentenze appellabili e la competenza, cit., p. 15-17.  
98  PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 505. Em sentido semelhante: 

MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 567-568. Também: POLI, Roberto. 

Giusto processo e oggetto del giudizio di appello. Rivista di diritto processuale. Padova: CEDAM, 2010, 

v. LXV, n. 2, p. 54-55. Atestando o ocorrido e falando em “desaparecimento” do efeito devolutivo: 

TEODOLDI, Alberto. L’appello civile, cit., p. 204. 
99  MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 608. Ver, nesse sentido, a leitura da 

recente lei de 2012: FERRANDI, Francesca. Il motivo specifico e la riproposizione di questione. Il nuovo 

appello civile. Claudio Cecchella (dir.). Torino: Zanichelli, 2017, p. 31-59. Em sentido contrário, afirmando 

que o apelo, mesmo limitado, é sempre devolutivo: PROVINCIALI, Renzo. Delle impugnazioni in 

generale, cit., p. 44. 
100  O que já foi objeto de crítica: “L’appello, che ha sempre occupato una posizione anche topograficamente 

centrale nel sistema giudiziario civile, non poteva non far le spese dell’imperante efficientismo economico-

finanziario e mercatistico. 
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Sobre o objeto do juízo de cassação, ele é tradicionalmente restrito, uma vez que o 

recurso de cassação foi sempre, desde a sua origem, estruturado como um estrito controle 

sobre a sentença impugnada, pelo que são cognoscíveis apenas as questões expressamente 

suscitadas no recurso e desde que se encontrem entre as razões taxativamente previstas em 

lei.101 

Enfim, pode-se afirmar que o sistema recursal italiano, mesmo no caso da apelação, 

é guiado pelo modelo de revisio prioris instantiae, em que o efeito devolutivo é bastante 

restringido pela vontade do recorrente,102 no qual não se vê uma inquisitoriedade tão intensa 

como a que ocorre no direito brasileiro. 

 

3. Direito Português 

O Código de Processo Civil de Portugal (CPCP) é recente, promulgado pela Lei n. 

41/2013 em 26/06, apesar de se reconhecer que ele não é caracterizado pela inovação.103 O 

“sistema recursório” está regulado nos artigos 627º a 702º, e as modificações foram poucas, 

especialmente por conta de uma recente reforma antecessora, que já tinha lhe atingido, em 

2007.104 

No processo português, as decisões judiciais são, em regra, recorríveis. Não se 

admite recurso, porém, dos despachos de mero expedientes e nem dos pronunciamentos 

jurisdicionais, na dicção do artigo 630º n. 1 do CPCP, “proferidos no uso legal de um poder 

discricionário”.105 

                                                           
 “Giudicare due volte lo stesso caso è una perdita di tempo e il tempo, come noto, è danaro: un solo giudizio 

è più che sufficiente: soltanto in casi eccezionali va dato un secondo giudizio; se il giudice erra, pazienza: 

contano rapidità, efficienza e statistiche econometriche; tutto il resto non conta nulla” (TEODOLDI, 

Alberto. L’appello civile. Torino: Giappichelli, 2016, p. 4). 
101  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 448. 
102  Nesse sentido: MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, p. 603-604. LUISO, Francesco 

Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 395. RICCI, Gian Franco. Diritto processuale civile, v. IIº, cit., 

p. 233-234. 
103  “A primeira constatação a fazer perante o novo Código de Processo Civil (CPC) é que ele não é um novo 

CPC. Trata-se, sim, de uma pequena reforma da lei processual civil, em sentido que, como aliás se 

reconhece na exposição de motivos da proposta de lei do Governo, pretende aperfeiçoar e rematar a grande 

reforma empreendida em 1995-1996” (FREITAS, José Lebre de. Sobre o novo código de processo civil 

(uma visão de fora). Revista da Ordem dos Advogados, 2013, p. 23). 
104  GERALDES, António Santos Abrantes. Recursos no novo Código de Processo Civil. 3ª ed. Coimbra: 

Almedina, 2016, p. 15. 
105  A doutrina aponta que essas decisões são aquelas em que a lei estipula uma faculdade ao magistrado, 

remetendo para o critério textual do dispositivo legal (“o juiz pode”; “se julgar conveniente poderá”), e 

utiliza como exemplos a inspeção judicial, o convite às partes para que supram alguma deficiência, a 

realização de segunda perícia, a admissão de testemunhas suplementares, entre outros, cf. BATISTA, José 

João. Dos recursos (em processo civil). 5ª ed. Lisboa: SPB, 1998, p. 50-51. 
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A lei portuguesa diferencia entre recursos ordinários e extraordinários, critério 

conforme o momento do trânsito em julgado, se prévio ou posterior, respectivamente. Nesse 

sentido, o artigo 628º do CPCP define que transita em julgado a decisão não mais sujeita a 

recurso ordinário ou a reclamação. 

 Os recursos ordinários são a apelação e o recurso de revista. O apelo é cabível 

contra (ou a partir da) sentença, embora sirva para impugnar de modo diferido algumas 

interlocutórias,106 assim como ocorre no processo brasileiro atual.107 A lei exclui a apelação 

para casos nos quais o valor da causa ou da sucumbência for considerado baixo,108 isto é, 

menor que o valor da alçada, que “é o limite até ao qual o tribunal julga sem recurso 

ordinário”,109 o que é estipulado de acordo com o tribunal de primeiro grau.110  

O recurso de revista equivale aos recursos excepcionais brasileiros. Nele, 

normalmente não se admite o reexame de provas. Importante anotar que se trata de um 

recurso substitutivo, a revista não se limita a cassar a decisão, como ocorre no ricorso per 

cassazione, situação que lhe é excepcional e apenas ocorre nos casos em que for necessário 

                                                           
106  Artigo 644.º Apelações autónomas 

1 - Cabe recurso de apelação:  

a) Da decisão, proferida em 1.ª instância, que ponha termo à causa ou a procedimento cautelar ou incidente 

processado autonomamente;  

b) Do despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decida do mérito da causa ou absolva da instância 

o réu ou algum dos réus quanto a algum ou alguns dos pedidos.  

2 - Cabe ainda recurso de apelação das seguintes decisões do tribunal de 1.ª instância:  

a) Da decisão que aprecie o impedimento do juiz;  

b) Da decisão que aprecie a competência absoluta do tribunal;  

c) Da decisão que decrete a suspensão da instância;  

d) Do despacho de admissão ou rejeição de algum articulado ou meio de prova;  

e) Da decisão que condene em multa ou comine outra sanção processual;  

f) Da decisão que ordene o cancelamento de qualquer registo;  

g) De decisão proferida depois da decisão final;  

h) Das decisões cuja impugnação com o recurso da decisão final seria absolutamente inútil;  

i) Nos demais casos especialmente previstos na lei.  

3 - As restantes decisões proferidas pelo tribunal de 1.ª instância podem ser impugnadas no recurso que 

venha a ser interposto das decisões previstas no n.º 1.  

4 - Se não houver recurso da decisão final, as decisões interlocutórias que tenham interesse para o apelante 

independentemente daquela decisão podem ser impugnadas num recurso único, a interpor após o trânsito 

da referida decisão. 
107  Expondo visão crítica à alteração: MENDES, Armindo Ribeiro. O novo regime dos recursos cíveis. 

Lusíada. Lisboa, 2008, nº 6, p. 90-91. 
108  Sobre a limitação dos recursos com base no valor da causa, em análise comparada e analítica, conferir: 

TARZIA, Giuseppe. Il valore della causa e l’appellabilità della sentenza. Problemi del processo civile di 

cognizione. Padova: CEDAM, 1989, p. 379-419. 
109  FERREIRA, Fernando Amâncio. Manual dos recursos cíveis. 8ª ed. Coimbra: Almedina, 2008, p. 108. 
110  Sobre o requisito de valor da alçada, ver: GERALDES, António Santos Abrantes. Recursos no novo Código 

de Processo Civil, cit., p. 38-40. 
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retomar a instrução.111 Sobre a admissibilidade da revista, que também é restrita, é 

interessante a regra da dupla conforme (artigo 671º n.3 do CPCP), consoante a qual “não é 

admitida revista do acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e sem 

fundamentação essencialmente diferente, a decisão proferida na 1.ª instância”, embora 

existam exceções à sua aplicabilidade (artigo 672º).112 

Os recursos extraordinários são dois: o recurso para uniformização da 

jurisprudência e o recurso de revisão (art. 627º do CPCP). No recurso para uniformização de 

jurisprudência, a parte impugna decisão transitada em julgado quando for contrária a 

entendimento encampado em outra decisão anteriormente proferida pelo Supremo Tribunal 

de Justiça (art. 688º). Afora o fato de se tratar de recurso contra decisão que transitou em 

julgado, é bastante similar aos embargos de divergência do CPC. Finalmente, a revisão é 

recurso que impugna, principalmente, vícios graves da decisão transitada em julgado, como 

crime praticado pelo juiz no exercício de suas funções, falsidade de documento ou ato 

judicial, documento novo, confissão nula ou anulável, conflito da decisão com outra 

proferida por instância internacional à qual vinculado o Estado Português, litígio simulado 

fraudulento (art. 696º). 

A “reclamação” portuguesa é um remédio similar aos embargos de declaração. O 

CPCP não considera a reclamação um recurso, o que a doutrina justifica por três razões: (i) 

a formal, já que a lei a diferencia do recurso; (ii) por seu objeto, que é “reduzido a questões 

menos importantes”, o que seguiria uma “economia processual impugnatória: os pequenos 

vícios decisórios merecem um pequeno meio processual”; (iii) sua “expressão 

procedimental”, que, diferentemente do recurso, é um “incidente declarativo” para 

revogação de decisão por erro de direito ou de fato, competindo sua decisão ao mesmo juiz 

que a prolatou.113  

O Código de Processo português admite o recurso parcial (artigo 635º, n. 2, que o 

chama de “delimitação objectiva do recurso”), mas, na falta de especificação, presume-se 

                                                           
111  “À semelhança da generalidade dos ordenamentos jurídicos da União Europeia, o nosso sistema jurídico-

processual assenta fundamentalmente num modelo de substituição. O Tribunal Superior não se limita, em 

regra, a anular ou a revogar a decisão recorrida (juízo rescindente), passando de imediato para um juízo 

rescisório sobre o objecto da causa” (GERALDES, António Santos Abrantes. Recursos no novo Código de 

Processo Civil, cit., p. 30). 
112  Sobre o tema: SOUSA, Miguel Teixeira de. “Dupla conforme”: critério e âmbito da conformidade. 

Cadernos de direito privado. Braga, n. 21, 2008, p. 21-27. 
113  PINTO, Rui. O recurso civil. Uma teoria geral. Lisboa: AAFDL, 2017, p. 51. 
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que a impugnação foi contra todos os capítulos desfavoráveis ao recorrente (artigo 635º, n. 

3).  

No Código português, exige-se de modo enfático que o recurso seja arrazoado 

adequadamente. Nesse sentido, são várias as previsões, que se partem em “ónus de alegar” 

e “ónus de formular conclusões”:114 a do artigo 637º n. 2, que exige seja trazida “a alegação 

do recorrente, em cujas conclusões deve ser indicado o fundamento específico da 

recorribilidade”; e a do artigo 639º n. 1, que prevê o ônus de alegar e formular conclusões, 

estipulando que: “O recorrente deve apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma 

sintética, pela indicação dos fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão”; 

a do n. 2 do mesmo artigo, que exige, nos recursos fundados em matéria jurídica, o 

apontamento das normas jurídicas violadas e o “sentido com que, no entender do recorrente, 

as normas que constituem fundamento jurídico da decisão deviam ter sido interpretadas e 

aplicadas”; a do n. 3 do artigo 639º, que determina ao recorrente que, quando ele reputar que 

houve a aplicação da norma errada, especifique a norma jurídica que deveria ter sido 

aplicada; finalmente, determina que especifique os pontos de fato que considera terem sido 

resolvidos equivocadamente e os concretos meios probatórios que impunham decisão 

diversa, nos termos do art. 640º, n. 1. 

Ainda sobre a dialeticidade, o CPCP prevê a colaboração do órgão judicial para o 

saneamento do recurso. O relator deve dar prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente 

proceda a especificações, esclarecimentos ou sínteses quando reputar as razões recursais 

deficientes, obscuras ou demasiadamente complexas.  

Inclusive, esse despacho pode ser utilizado quando não ficar exatamente claro nas 

alegações do recurso quais as partes da decisão que foram impugnadas e, assim, devolvidas 

ao tribunal ad quem.115 

Especificamente sobre o objeto do recurso, TEIXEIRA DE SOUSA entende ser 

constituído por “um pedido e um fundamento: o pedido consiste na solicitação de revogação 

da decisão impugnada e o fundamento na invocação de um vício de procedimento (error in 

procedendo) ou de julgamento (error in iudicando)”.116 

                                                           
114  FERREIRA, Fernando Amâncio. Manual dos recursos cíveis, cit., p. 165-173. 
115  Cf. GERALDES, António Santos Abrantes. Recursos no novo Código de Processo Civil, cit., p. 95. 
116  SOUSA, Miguel Teixeira de. Estudos sobre o novo processo civil. 2ª ed. Lisboa: LEX, 1997, p. 453. 

Igualmente: “Importa atender também, com vista à definição do ‘objecto’ à pretensão ou pedido formulado 

pelo recorrente e aos seus fundamentos, pois mantém-se aqui também o princípio de que o tribunal não 

poderá julgar, como regra, para além ou sobre objecto diverso desse pedido e da respectiva fundamentação” 

(BATISTA, José João. Dos recursos (em processo civil), cit., p. 41). 
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Noutra linha, RUI PINTO afirma que o pedido recursal “teria por objeto imediato a 

realização de atos processuais de ‘alteração ou anulação’ (artigo 639º, nº 1, in fine) e por 

objeto mediato uma decisão judicial”, esclarecendo mais adiante que, mais precisamente se 

trata de pedido de revogação de decisão judicial.117 O processualista português, a partir 

disso, destaca que o objeto do recurso não abrange os fundamentos, pois é apenas a parte 

dispositiva da decisão que afeta a esfera jurídica do recorrente e que pode fazer “caso julgado 

material”, razão pela qual é, exclusivamente, o pedido do recurso o objeto do respectivo 

procedimento.118 

Assim, cabe à parte delimitar o que será objeto de apreciação pelo tribunal. O seu 

pedido recursal define o exame, aplicando-se a máxima tantum devolutum quantum 

appellatum.119 

No direito português, a compreensão do efeito devolutivo é semelhante à que se vê 

no direito brasileiro, porém mais restrita, atribuindo-lhe a função de transferir a matéria para 

o órgão judicante ad quem. A devolução é tida como ocorrente apenas nos meios de 

impugnação que elevam a causa para órgão judicial de maior hierarquia, não se reputando 

presente nos “recursos horizontais”.120 Desse modo, entende-se que os recursos ordinários 

produzem efeito devolutivo, enquanto os extraordinários são desprovidos desse efeito, por 

serem julgados pelo mesmo tribunal do qual proveniente o acórdão impugnado.121 

Realmente, a doutrina processual portuguesa conceitua o efeito devolutivo de modo 

mais restrito. Mais ainda: é notável que não há o mesmo refinamento teórico, e as noções de 

extensão e de profundidade do efeito devolutivo não são utilizadas. Do mesmo modo, é 

perceptível que, enquanto se vê na doutrina brasileira um protagonismo do efeito devolutivo 

como elemento definidor do objeto do recurso e, por isso mesmo, é, aqui, a principal 

ferramenta discursiva para a solução de problemas, na doutrina portuguesa a noção de objeto 

do recurso é efetivamente utilizada e quase nenhuma referência à devolução é feita para a 

resolução de problemas.  

                                                           
117  PINTO, Rui. O recurso civil. Uma teoria geral, cit., p. 57-58. 
118  PINTO, Rui. O recurso civil. Uma teoria geral, cit., p. 65. 
119  “Essa extensão potencial pode ser concretamente restringida seja pelo pedido do recorrente nos termos do 

artigo 635°, nº 2 - i.e., pelo princípio dispositivo, traduzido em tantum devolutum quantum appelattum -, 

seja pela extensão do decaimento ou sucumbência, pois o pedido apenas se pode referir à ‘'parte dispositiva’ 

da decisão ‘que for desfavorável ao recorrente’, conforme o nº 2 do mesmo artigo” (PINTO, Rui. O recurso 

civil. Uma teoria geral, cit., p. 71). 
120  FERREIRA, Fernando Amâncio. Manual dos recursos cíveis. 8ª ed. Coimbra: Almedina, 2008, p. 69. 
121  FERREIRA, Fernando Amâncio. Manual dos recursos cíveis, cit., p. 70. 
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Uma classificação muito comum entre os processualistas portugueses é a que se faz 

entre os recursos ou sistemas recursais que ensejam reexame, que garante o poder ao juízo 

ad quem de decidir a questão ou causa decidida, e os que causam revisão ou reponderação, 

hipótese na qual o tribunal superior ficará encarregado de exercer controle sobre a decisão. 

Os dois sistemas correspondem, pelo menos parcialmente, ao de novum iudicium, no que se 

chama de reexame, e de revisio prioris, no que se chama de reponderação entre os 

portugueses.122 

De todo modo, a doutrina aponta o sistema recursal como revisio prioris instantiae. 

Todavia, são reconhecidas hipóteses em que o sistema funciona como novum iudicium:123 

Desde logo, para qualquer recurso ordinário não está vedado às partes 

alterarem o pedido e a causa de pedir, por acordo (cf. artigo 264°), nem 

ao tribunal está vedado julgar questões de conhecimento oficioso tanto 

processuais, como materiais, desde que ainda não decididas. Por outro 

lado, no caso da apelação, o tribunal pode considerar oficiosamente factos 

instrumentais e complementares, além dos factos notórios e oficiosos, ao 

abrigo do artigo 5° nº 2, admitir nova prova documental, desde que 

superveniente (cf. artigos 662º nº 1 infine, 65lº, nº 1 e 425º), admitir novos 

meios de prova nas condições do nº 2 al. b) do artigo 662º, e proceder a 

ampliação de novos meios de prova da matéria de facto, nos termos do nº 

2 al. c) in fine do artigo. 

 

Realmente, o tribunal pode examinar fontes normativas não suscitadas pelas partes, 

até mesmo dando nova qualificação jurídica aos fatos, e conhecer das matérias que sejam de 

conhecimento oficioso, tanto de natureza processual como material. Limita-se, no entanto, 

o conhecimento dessas matérias à coisa julgada já formada, ou caso julgado como preferem 

os juristas portugueses, no caso de recurso parcial, hipótese em que se reconhece que o 

interesse na melhor aplicação do direito é tolhido pela segurança jurídica e pela vedação de 

reformatio in peius.124  

 

                                                           
122  PINTO, Rui. O recurso civil. Uma teoria geral, cit., p. 69-73. 
123  PINTO, Rui. O recurso civil. Uma teoria geral, cit., p. 71-72. No mesmo sentido: FERREIRA, Fernando 

Amâncio. Manual dos recursos cíveis, cit., p. 147-149. 
124  GERALDES, António Santos Abrantes. Recursos no novo Código de Processo Civil, cit., p. 97. 
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4. Direito Espanhol 

O processo civil espanhol é regido pela Ley de Enjuiciamento Civil (LEC), que foi 

editada através de Lei n. 1/2000 e trouxe importantes novidades.125 A LEC prevê como 

recursos a apelação, a queixa, o recurso extraordinário por infração processual, o recurso de 

cassação e a reposição. A regra é que toda decisão judicial (resolución) é impugnável,126 

sejam interlocutórias ou definitivas, a menos que haja expressa exclusão legal do recurso, 

como ocorre na decisão que estabelece uma diligência preliminar, na que resolve o recurso 

de queixa, na que despacha a execução, dentre outras. 

A apelação impugna sentenças e decisões interlocutórias, e tem características 

semelhantes à congênere brasileira.127 O recurso por infração processual e o recurso de 

cassação são recursos extraordinários; o primeiro foi originado pelo quebrantamento da 

cassação, dividida em dois recursos de acordo com o teor da matéria discutida. Ambos os 

recursos são de fundamentação vinculada,128 limitada a sua interposição pelas razões que 

são especificadas na lei, e são de competência dos Tribunais Superiores. 

A queja é o recurso que impugna uma decisão judicial na qual se inadmitiu a 

interposição de outro recurso. Trata-se, como reconhece a doutrina espanhola, de um recurso 

instrumental que serve para corrigir erro judicial e, assim, viabilizar o conhecimento e 

julgamento do recurso anterior, que pode ser a apelação, o recurso extraordinário por 

infração processual ou o recurso de cassação. 

                                                           
125  Ver: PICÒ I JUNOY, Joan. I principi del nuovo processo civile spagnolo. Rivista di diritto processuale. 

Milano: CEDAM, 2003, a. LVIII, n. 1, p. 65-80.  
126  Sobre a classificação dos provimentos jurisdicionais na Espanha: “Los Jueces y Tribunales en el ejercicio 

de su función jurisdiccional, dictan distintos tipos de resoluciones, generalmente escritas: providencias, 

para ordenar e impulsar el procedimiento, autos para resolver las cuestiones o incidencias surgidas durante 

la tramitación del proceso y que exige una resolución motivada y finalmente sentencias para resolver sobre 

la pretensión ejercitada en el proceso y sobre la oposición a la misma” (SAN MARTIN, José Guerra. 

Lecciones de derecho procesal civil. Bilbao: Universidad de Deusto, 1978, p. 433).  
127  Há, porém, significativa diferença quanto à recorribilidade de interlocutórias: “Nella LEC 2000, infatti, 

diversamente da quanto previsto nel codice processuale previgente, non solo si esclude la diretta 

appellabilità delle sentenze non definitive, ma si statuisce anche l’inappellabilità della sentenza che 

definisce il recurso de reposición, concedendosi soltanto la facoltà di una successiva riproposizione della 

questione nell’appello eventualmente proposto contro la sentenza definitiva” (LUCERTINI, Elena. Aspetti 

della riforma dell’appello nel nuovo processo civile spagnolo. Rivista di diritto processuale. Milano: 

CEDAM, 2004, vol. 58, n. 3, p. 783). 
128  Sobre a clássica diferenciação entre fundamentação livre e fundamentação vinculada: “Infatti, 

l’impugnazione a critica libera ha attitudine ad investire la precedente sentenza sotto ogni profilo; sicché, 

nella disciplina positiva, essa non si caratterizza dal motivo di censura. Al contrario, ove l’impugnazione 

costituisca rimedio per motivi specificamente indicati, è deduzione consequenziale che il mezzo si adegui, 

nella sua funzione e struttura, a questa previsione istitutiva” (CERINO-CANOVA, Augusto. Le 

impugnazioni civili – struttura e funzione, cit., p. 95). 
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O recurso de reposição é um recurso ordinário de fundamentação livre que serve 

para confrontar as decisões interlocutórias e as diligencias de ordenación do secretário 

judicial. O recurso, que tem por finalidade a revogação do provimento impugnado, é oposto 

perante o mesmo juiz que proferiu o pronunciamento recorrido, sendo este o órgão 

competente para admitir a reposición e decidi-lo.129 

O Tribunal Constitucional espanhol entende que o direito ao recurso não tem raiz 

constitucional – entendimento formado em 1983, e desde lá reiterado até os dias atuais.130 

Defende-se que o único requisito rígido para a interposição do recurso é a 

observância do prazo, enquanto os demais requisitos formais tem de ser aplicados com maior 

flexibilidade, de acordo com as circunstâncias, devendo-se admitir, em regra, que o vício 

seja sanado.131 

Há costumeira divisão entre os recursos devolutivos e não devolutivos. Diz-se que 

são devolutivos os recursos de apelação, queixa, cassação e extraordinário por vício 

processual, enquanto o único recurso não devolutivo é a reposición – antes, havia o recurso 

de súplica, também não devolutivo, mas que desapareceu na LEC de 2000. Como se pode 

ver, o conceito de devolução remete à transferência de questões para órgão judicial de 

hierarquia superior.132  

A questão do recebimento da apelação em dois efeitos ou apenas no devolutivo 

também se põe no direito espanhol. Depreende-se da LEC que a regra é que a apelação é o 

recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo; ou seja, não é dotada de efeito 

suspensivo ope legis.133 

Para a efetiva interposição do recurso, cumpre ao recorrente a prática de dois atos: 

o primeiro, dito preparatório (preparación del recurso), em que indica a decisão apelada, 

manifesta a vontade de impugnar e indica as partes da decisão que impugna; o segundo, que 

é chamado de interposição (interposición del recurso), em que o apelante traz as razões do 

recurso, nas quais deve especificar a crítica realizada à decisão, deixando claro as questões 

                                                           
129  Mais amplamente, sobre esse recurso: GRAU, Joan Verger. La restitución procesal. Presente y futuro del 

proceso civil. Joan Picó i Junoy (dir.). Barcelona: Jose Maria Bosch, 1998, p.323-337. 
130 CUADRADO, Maria Pía Calderón. Disposiciones generales sobre los recursos. Presente y futuro del 

proceso civil. Joan Picó i Junoy (dir.). Barcelona: Jose Maria Bosch, 1998, p. 340-341. 
131  GONZÁLEZ, Fernando Gómez de Liaño; MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Derecho procesal civil. 

Oviedo: Editorial Forum, 2002, v. II, p. 601. 
132  GONZÁLEZ, Fernando Gómez de Liaño. MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Derecho procesal civil, II, 

cit., p. 611. 
133  LUCERTINI, Elena. Aspetti della riforma dell’appello nel nuovo processo civile spagnolo, cit., p. 778-779. 
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que impugna.134 Chama-se esse segundo momento, em que se esclarece as razões da 

impugnação, de substanciação do recurso.135 

O efeito devolutivo merece algumas considerações: ele não realiza a automática 

transferência de todas as questões resolvidas ao tribunal, que dependem de efetiva 

impugnação pela parte. Entende-se que, para que a Corte possa examinar a questão, é 

necessário que a parte recorrente tome a iniciativa de impugná-la. Isso decorre, segundo a 

doutrina, da previsão na lei processual da obrigação de especificar os motivos do apelo e da 

previsão do art. 456 da LEC, consoante o qual a sentença do recurso deve pronunciar-se 

“exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso”.136 

Antes da LEC, a compreensão vigorante, ao menos em setor representativo da 

doutrina, era de que a segunda instância era equivalente a um efetivo reexame do objeto do 

processo,137 inclusive com a possibilidade, tida por essencial, de reexame de fatos na 

apelação.138 Todavia, com a alteração do direito processual, e particularmente a exigência 

de motivação do recurso, o âmbito de devolução modificou-se: passou a se entender que 

apenas as questões impugnadas seriam devolvidas, proibindo-se decisão sobre as matérias 

não abordadas nas razões recursais.139 

                                                           
134  Não era assim na lei processual anterior, o que gerava graves problemas de elevada complexidade no 

recurso de apelação. Os motivos da apelação poderiam ser juntados posteriormente à interposição do 

recurso, e a jurisprudência entendia que eram facultativos, o que criava prejuízos ao exercício da defesa do 

apelado e à eficiência do procedimento, que acabava se tornando demasiadamente complicado. Ver: 

LUCERTINI, Elena. Aspetti della riforma dell’appello nel nuovo processo civile spagnolo, cit., p. 783-785.  
135 RIERA, Jaume Solé. El recurso de apelación y la segunda instancia. Presente y futuro del proceso civil. 

Joan Picó i Junoy (dir.). Barcelona: Jose Maria Bosch, 1998, p. 298. 
136  LUCERTINI, Elena. Aspetti della riforma dell’appello nel nuovo processo civile spagnolo, cit., p. 779. A 

processualista indica que a doutrina já apontava nesse sentido, embora a jurisprudência não tivesse 

absorvido o entendimento (p. 780). 
137  “Pese a que el Capítulo III del Título IV L.E.Cv., aparece rubricado del recurso de apelación y de la segunda 

instancia es preciso realizar la distinción entre apelación y segunda instancia por no ser términos 

equivalentes, puesto que la apelación sólo abre la posibilidad de una segunda instancia cuando se dirige 

contra una sentencia que haya resuelto sobre el objeto del proceso, no cuando se interpone contra una 

resolución de contenido procesal, porque lo que se pretende, en este segundo caso, es la anulación de tal 

resolución y no un nuevo enjuiciamiento sobre el objeto del proceso (GONZÁLEZ, Fernando Gómez de 

Liaño. MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Derecho procesal civil, II, cit., p. 623). 
138  FAIRÉN GUILLÉN, Víctor. Estudios de derecho procesal. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 

1955, p. 334. 
139  “Tale pienezza di poteri, tuttavia, è soltanto tendenziale, dal momento che non potrà automaticamente 

estendersi a tutto ciò che è stato oggetto del procedimento di primo grado, bensì soltanto a quanto sia stato 

individuato quale oggetto di impugnazione dalla parte appellante, o dalle parti appellanti, nonché dalla parte 

appellata in caso di adhesión a la apelación (i.e. impugnazione incidentale). A contrario, non potranno 

essere conosciute da giudice di appello le parti di sentenza in relazione alle quali le parti del giudizio hanno 

prestato acquiescenza” (BERNINI, Enrico. L’appello nel diritto spagnolo. Il nuovo appello civile. Claudio 

Cecchella (dir.). Torino: Zanichelli, 2017, p. 373-374). 
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Sobre a produção de provas no recurso, é permitido o aporte de documentos na 

apelação, desde que se comprove que são posteriores à petição inicial, à contestação ou à 

audiência prévia do procedimento ordinário. A posterioridade pode se referir tanto ao 

documento em si quanto ao seu conhecimento. Além disso, não é possível produzir novas 

provas em apelação, exceto se elas tiverem sido requeridas no procedimento de primeiro 

grau e sua produção foi inadequadamente negada. Do mesmo modo, podem ser produzidas 

as provas que deixaram de ser produzidas, embora requeridas, por motivos não imputáveis 

à parte.  

De todo modo, o sistema recursal espanhol é de revisio prioris instantiae, como foi 

destacado na própria exposição de motivos da LEC. Assim, a possibilidade de novas 

alegações e de novas provas é limitada – basicamente, aos fatos novos ou de ciência nova –

, devendo o tribunal superior julgar o recurso mediante os mesmos elementos que foram 

usados pelo órgão judicante prolator da decisão impugnada.140 Na verdade, assim como nos 

demais sistemas analisados e como no próprio direito recursal brasileiro, trata-se de um 

modelo temperado – em que não se limita a mero reexame e nem tampouco a novo 

julgamento, podendo o recurso transitar entre esses dois modelos.141 

 

5. Direito Inglês 

As Civil Procedure Rules (CPR) regulam o processo civil inglês, inclusive o 

processo de apelação, cuja normatização está na rule 52. Appeal, no direito inglês, é 

equivalente a recurso, é o meio para combater decisões que se reputem injustas ou 

inadequadamente proferidas. A impugnação a decisões judiciais é feita por apelo, 

independente de se tratar do primeiro recurso a ser interposto ou do último.  

A sistemática das apelações no direito inglês é bem peculiar: o apelo de uma decisão 

de um juiz do distrito (junior ou procedural county court judge) vai para um juiz do circuito 

(senior county court judge), e a apelação contra a decisão deste vai para um juiz da High 

Court; da decisão do master ou district judge na High Court, a apelação interposta vai para 

um High Court judge – e em todos esses casos o apelo é julgado por apenas um juiz. Do 

último magistrado, vai para a Court of Appeal, em que de um a três juízes decidem o recurso, 

                                                           
140  Assim: LUCERTINI, Elena. Aspetti della riforma dell’appello nel nuovo processo civile spagnolo, cit., p. 

777-778. Já era assim no sistema recursal anterior, cf. GUASP, Jaime. Derecho procesal civil. 4ª ed. 

Madrid: Civitas, 1998, p. 576. Chegou na mesma conclusão: SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito 

processual civil espanhol. Direito processual civil europeu contemporâneo. São Paulo: LEX, 2010, p. 94. 
141  BERNINI, Enrico. L’appello nel diritto spagnolo, cit., p. 371-373. 
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embora normalmente sejam dois ou três. Finalmente, o recurso contra a decisão da Corte de 

Apelação vai para a Supreme Court, em que os colegiados são formados por cinco ou mais 

julgadores. Embora esse seja o ordinário, existem várias exceções importantes à “rota da 

apelação”.142 

Sobre a admissibilidade do recurso de apelação, há regra que exige a permissão 

para apresentar appeal, que é feita inicialmente para a Corte que proferiu a decisão e, caso 

negada, pode ser requerida à Corte que decidirá o apelo. A maior parte dos casos se sujeita 

à necessidade de permissão para apelação, embora a CPR preveja algumas exceções. A 

decisão que concede ou nega a permissão é baseada na prospecção de sucesso do recurso, 

embora outras razões possam ser utilizadas para conceder a permissão. Apenas será dada 

permissão para o recurso se ele tiver uma chance razoável de sucesso ou houver uma razão 

relevante para a corte superior decidir o recurso.143 A concessão ou negativa de permissão 

para apelar é irrecorrível, embora a parte possa fazer novo pedido diretamente para Corte 

superior.144 Em todo caso, além da qualidade do recurso e sua chance de sucesso, a função 

de desenvolver o direito e de garantir a segurança jurídica da Court of Appeal, ou tribunais 

superiores, é sempre levada em consideração para a admissão ou negativa do recurso.145 

O filtro do recurso de apelação, mediante a necessidade de permissão, faz com que 

a doutrina considere que não existe um direito ao recurso, pois leva em conta que antes o 

referido filtro inexistia, o que tornava possível o apelo em qualquer caso.146  

Há uma política judiciária de respeito às decisões tomadas pelo tribunal inferior, 

que se justifica na economia processual e na crença de que são elas que devem ter a principal 

responsabilidade de conduzir a resolução do litígio e efetivar a distribuição de justiça. Assim, 

                                                           
142  CHASE, Oscar; HERSHKOFF, Helen; SILBERMAN, Linda; SORABJI, John; STÜRNER, Rolf; 

TANIGUCHI, Yasuhei; VARANO, Vincenzo. Civil litigation in comparative context. St. Paulo: Thomson, 

2007, p. 338. Ver, de modo mais detalhado e preciso: INGMAN, Terence. The English legal process. 9ª ed. 

Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 216-222. 
143  Estipula a rule 52.7 da CPR: “(2) The Court of Appeal will not give permission unless it considers that— 

(a) the appeal would— (i) have a real prospect of success; and (ii) raise an important point of principle or 

practice; or (b) there is some other compelling reason for the Court of Appeal to hear it”.  
144  Ver: ANDREWS, Neil. Restrictions on appeals in English Law. Nobody is perfect: Comparative essays on 

appeals and other means of recourse against judicial decisions in civil matters. Cambridge: Intersentia, 

2014, p. 76-80. 
145  ANDREWS, Neil. Fundamental principles of civil procedure: order out of chaos. Civil litigation in a 

globalising world. X. E. Kramer and C. H. van Rhee (eds.). Hague: Asser, 2012, p. 29-30. Ver: 

GRAINGER, Ian; FEALY, Michael. The civil procedure rules in action. 2ª ed. London: Cavendish 

Publishing, 2010, p. 170-171. 
146  “The only right a litigant has is to ask a higher court to look at the lower decision and see if ought to be 

considered afresh. This is the ‘permission’ stage of appeals. Only in a very limited number of cases does a 

litigant possess a right of appeal without the need for antecedent permission to appeal” (DREWRY, Gavin; 

BLOOM-COOPER, Louis; BLAKE, Charles. The Court of Appeal. Portland: Hart, 2007, p. 67). 
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é um postulado comum o de que a decisão da apelação deve preservar a decisão impugnada 

a menos que ela seja claramente errada. 

Na verdade, o raciocínio adotado pelos ingleses sobre a revisão de decisões parte 

de uma lógica diversa: enquanto nos sistemas de civil law é comum pensar na aplicação certa 

ou errada do direito, nos países de common law, e em particular na Inglaterra, vislumbra-se 

um campo mais amplo em que é possível a livre tomada de decisão, com alguma 

discricionariedade, e este espaço é reservado ao juiz. A decisão da corte apenas dará 

provimento à apelação se considerar que o julgamento foi manifestamente errado ou injusto 

por descumprir gravemente uma regra processual. Assim, já se decidiu que é necessário 

conservar a decisão recorrida mesmo quando ela for imperfeita, ou diferente da opção que a 

corte de apelação poderia ter adotado, exceto nos casos em que a decisão extrapolar o âmbito 

de uma discordância razoável entre as várias opções possíveis. Do mesmo modo, nos casos 

de vício processual, a corte de apelação apenas anulará a sentença se considerar que o 

problema procedimental for “sério”, tornando injusto o procedimento; caso contrário, 

mesmo reputando o procedimento incorreto ou inadequada a solução de uma questão 

processual, não será dado provimento ao apelo.147 

Com efeito, o direito inglês realizou uma opção por mais eficiência em detrimento 

de uma menor correção das decisões. Trata-se de uma opção consciente, que leva em conta 

os custos financeiros, temporais e de efetividade que os recursos trazem. Estruturalmente, 

essa opção é feita mediante a possibilidade virtual de recurso contra qualquer decisão final, 

porém com a subsequente previsão de vários entraves, tornando bastante difícil a 

admissibilidade do appeal e mais ainda o seu provimento.148 

É de interesse a regra 52.21, a qual estabelece que o recurso serve para o reexame 

da decisão. A regra pode ser excepcionada por lei ou decisão em contrário. Do mesmo modo, 

é proibido que se produza prova oral no recurso e, ainda, que se refaça a prova feita na corte 

inferior, o que só será permitido excepcionalmente por decisão. Mais ainda, nos debates 

                                                           
147  Cf. DREWRY, Gavin; BLOOM-COOPER, Louis; BLAKE, Charles. The Court of Appeal, cit., p. 61. 
148  Nesse sentido, enumerando os 6 entraves aos recursos no direito inglês: “(i) time-limits for the bringing of 

appeals; (ii) the need for permission to appeal; (iii) unwillingness on appeal to second-guess findings of 

fact which turn on the first instance court’s assessment of ‘live’ witness evidence, involving evaluation of 

each witness’ veracity and cogency; (iv) the court will not normally consider new evidence which was in 

fact clearly or reasonably available for presentation at trial; (v) the appellate court will review issues of 

`discretion’ only where the lower court has made an error of principle or has produced a wildly aberrant 

decision; and (vi) appeals are confined to matters of continuing dispute, as distinct from matters which have 

now become purely academic, or hypothetical issues” (ANDREWS, Neil. Restrictions on appeals in 

English Law, cit., p. 73-74). 
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orais, que têm centralidade no procedimento da apelação, as partes devem se limitar aos 

argumentos deduzidos na abertura da apelação (notice of appeal) e ao conteúdo sintético 

acenado previamente (skeleton arguments),149 isto é, não podem inovar, salvo se 

conseguirem a permissão da corte para trazer o novo argumento. Conhece-se o procedimento 

da apelação atual como appeal by rehearing, embora seja criticado o nome por sua 

inadequação.150 

Vale enfatizar que o centralismo do debate no sistema recursal inglês é oral, ao 

menos ordinariamente. A corte de apelação recebe a documentação, que costuma ser 

bastante volumosa, bem como as peças das partes próprias do apelo, e a transcrição da prova 

oral produzida. Depois, o debate é feito oralmente, e toma a forma de um diálogo entre os 

julgadores e os advogados, que recai tanto sobre questões fáticas como jurídicas. É possível, 

porém, às partes conjuntamente com a corte concordarem que o julgamento deve ser feito a 

partir das peças escritas, apenas. A fundamentação das decisões é feita, também, oralmente 

– embora, quando se tratar de casos complexos, a corte pode reservar um tempo para refletir, 

discutir e proferir seu julgamento –, com exceção da Supreme Court.151 

É permitida à corte de apelação fazer inferências a partir das provas documentadas 

no processo. Quanto à análise dos fatos, afirma-se que a corte de apelação tem os mesmos 

poderes da corte a quo.152 Na Inglaterra, como na Irlanda, a prova oral que serviu para a 

tomada da decisão recorrida não é reproduzida; as Cortes confiam na transcrição da prova 

feita na primeira instância. Essa peculiaridade leva a que a Corte de Apelação tenha uma 

grande deferência pela resolução fática empreendida em primeiro grau e, assim, 

                                                           
149  Sobre a relação entre a introdução dos pontos fáticos e jurídicos relevantes de modo sintetizado, os skeleton 

arguments, e a sua relação com a efetiva dedução dos argumentos de modo oral: JOLOWICZ, John 

Anthony. On civil procedure. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 274-275. 
150  “Its name is ill conceived. The only true ‘rehearings’ are appeals to the Crown Court from a determination 

of a magistrates’ court made on the hearing of an information or complaint, and on appeal in interlocutory 

civil proceedings from a Supreme Court Master to a High Court judge. In all other cases (for example in 

civil appeal from the High Court to the Court of Appeal, and to the House of Lords) the ‘rehearing’ is 

limited to an examination by the appeal court of transcripts of the proceedings below and other documents 

relating to the case, supplemented by the arguments of counsel. It is the rare exception rather than the rule, 

both in England and in Scotland, for fresh evidence to be heard on appeal, or for witnesses to be heard by 

the appeal court” (DREWRY, Gavin; BLOOM-COOPER, Louis; BLAKE, Charles. The Court of Appeal. 

Portland: Hart, 2007, p. 17). Analisando comparativamente esse modelo de apelação e a sua formação: 

HUTLEY, F. C.. Appeals within the judicial hierarchy and the effect of judicial doctrine on such appeals 

in Australia and England. The Sidney Law Review, v. 7, n. 3, 1976, p. 317-338. 
151  JOLOWICZ, John Anthony. On civil procedure, cit., p. 278-279. 
152  JOLOWICZ, John Anthony. On civil procedure, cit., p. 272. 
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normalmente não reverta as conclusões fáticas feitas pelo juízo que teve contato direto com 

as provas.153-154 

Diferentemente do que ocorre em países de civil law, em que a tendência é a direta 

solução de mérito no tribunal, nas cortes de apelação inglesas, caso se verifique equívoco na 

inadmissão da demanda, o tribunal de apelação não pode julgar a demanda.155 

Enfim, as cortes de apelação inglesas recebem todos os poderes de decisão com a 

interposição da apelação, porém decidem com fundamento na impugnação das partes, nas 

questões por elas impugnadas e a partir da crítica específica que foi deduzida.156 Vê-se que 

o julgamento da appeal limita-se às questões trazidas pelas partes – o que é coerente com a 

estruturação predominante e tradicionalmente adversarial do direito inglês.  

O recurso inglês não investe a Corte revisora de todas as questões, e nem se concebe 

que a instância recursal sirva para a revisão da matéria impugnada, com a devolução de todas 

as questões a ela pertinentes. Ao contrário, o sistema inglês é altamente refratário a esta 

concepção. Revisar integralmente a decisão é inconcebível por se considerar uma incursão 

exagerada do poder público na esfera dos litigantes e por ser uma repetição de trabalho pouco 

racional e dispendiosa. Assim sendo, embora essa classificação seja estranha aos ingleses, 

pode-se afirmar que o sistema recursal inglês não trabalha com a devolução de questões e, 

pode-se afirmar, trata-se de estruturação que melhor se descreve como de revisio prioris 

instantiae.157 

 

                                                           
153  CHASE, Oscar; HERSHKOFF, Helen; SILBERMAN, Linda; SORABJI, John; STÜRNER, Rolf; 

TANIGUCHI, Yasuhei; VARANO, Vincenzo. Civil litigation in comparative context, cit., p. 333. É 

interessante que o autor do texto objeto de resenha, formado na tradição de common law, entende que nos 

sistemas de civil law, onde é possível que o tribunal responsável por julgar a apelação reexamine as 

conclusões fáticas, ocorre quase que uma “segunda primeira instância”. 
154  Na doutrina e nos tribunais é mais comum, atualmente, ver críticas à valoração da prova oral com base em 

minúcias, como tom da voz, segurança na fala, gesticulação, postura e expressões faciais. Nesse sentido, 

valorize-se a revisão no tribunal como um meio de controle de excessos: DREWRY, Gavin; BLOOM-

COOPER, Louis; BLAKE, Charles. The Court of Appeal, cit., p. 23-30. 
155  JOLOWICZ, John Anthony. On civil procedure, cit., p. 275-276. 
156  “While the function of the appeal court is limited to a review of the decision of the lower court, it enjoys 

all of that court’s powers in respect of the case (Part 52.10(1)). Thus, the appeal court may affirm, set aside 

or vary any order or judgment of the lower court, or direct that there be a new trial or hearing of any 

particular issue (Part 52.10(2)). An appeal court will not ordinarily receive oral evidence or evidence which 

was not before the lower court (Part 52.11(2))” (GRAINGER, Ian; FEALY, Michael. The civil procedure 

rules in action, cit., p. 171-172). 
157  ORTOLANI, Pietro. L’appello nel diritto inglese. Il nuovo appello civile. Claudio Cecchella (dir.). Torino: 

Zanichelli, 2017, p. 274. 
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6. Direito Estadunidense 

Como bem se sabe, o direito norte-americano forma-se a partir do direito inglês, 

uma vez que a Grã-Bretanha colonizou os Estados Unidos. O legado do direito inglês para 

o norte-americano é intenso, especialmente porque, no século XVIII, muito do processo 

inglês foi incorporado pela então colônia. Fora a adoção da common law, os writs 

influenciaram a sua formação processual, o uso de júris para determinar a solução de 

questões fáticas é ainda uma característica importante (embora reduzida), e a divisão de 

trabalhos segundo o modelo adversarial advêm, todos, do direito inglês. Há, como é óbvio, 

particularidades do sistema jurídico processual norte-americano, especialmente ligadas à 

federação, que impactam fortemente no arranjo judiciário, visto que cada estado tem seu 

conjunto de tribunais, e às reformas chamadas code-pleading, que serviram para simplificar 

e democratizar o processo, tendo se iniciado em meados do século XIX e concluídas em 

1938.158 

O direito norte-americano permite que a parte derrotada recorra do julgamento 

desfavorável para uma corte de maior hierarquia.159 Na maior parte dos casos, há o 

reconhecimento ao direito à apelação, embora esse direito precise respeitar importantes – e, 

às vezes, dificílimas – condições para o seu exercício.160  

O appeal é compreendido como o mecanismo adequado para enfrentar decisões 

judiciais, visto como “recurso” ou “meio de impugnação a decisões”. Porém, o apelo não é 

                                                           
158  Quanto à formação histórica e principais características que influenciam no processo estadunidense, ver: 

HAZARD, Geoffrey C.; TARUFFO, Michele. American civil procedure. New Haven: Yale University 

Press, 1993, p. 1-26. 
159  Reconhece-se o direito ao appeal, porém esse direito não tem base constitucional. O único estado em que 

se reconheceu um fundamento constitucional para a apelação foi Louisiana. Sobre o tema: HOOD JR, John. 

The right of appeal. Louisiana Law Review, vol. 29, 1969, p. 498-521. 
160  Sobre a estrutura recursal: “The most basic proposition is that the appellate courts of whatever system the 

case starts in will hear subsequent appeals. Thus in the federal system, parties who lose a ‘final decision’ 

in the district court can appeal to the court of appeals. The courts of appeals hear cases from districts courts 

in regions covering several stares, each region being called a ‘circuit’. The are 11 circuits covering the 50 

stares, a twelfth for the District of Columbia, and a thirteenth, the Court of Appeals for the Federal Circuit, 

which hears appeals in certain specialized cases – patent actions, for example. Thus the Court of Appeals 

for the Second Circuit hears cases from the district courts in Connecticut, Vermont and New York; the 

Court of Appeals for the Seventh Circuit hears cases from the district court in Indiana, Illinois, and 

Wisconsin. Atop the courts of appeals is the Supreme Court of the United States” (YEAZELL, Stephen. 

Civil procedure. 7ª ed. New Tork: Aspen, 2008, p. 51). O autor destaca, a seguir, que a mesma estrutura se 

aplica às Cortes estaduais, normalmente, embora alguns estados não tenham uma corte intermediária para 

julgamento das apelações, caso em que elas vão direto para a suprema corte do estado. Em Nova Iorque, 

há uma particularidade terminológica: chama-se de “Supreme Court” o tribunal com competência geral 

para os litígios, a corte intermediária de apelação de “Appellate Division” e a mais alta corte de “Court of 

Appeals”. 
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visto como a continuidade do processo, assim como os recursos no Brasil.161 Trata-se, na 

verdade, de um procedimento separado, com o propósito de revisar o procedimento e a 

decisão da Corte inferior.162 Inclusive, no âmbito federal, enquanto o procedimento em geral 

é regulado pela Civil Procedure Rules, a apelação tem um corpo específico de regras, as 

Federal Rules of Appellate Procedure (FRAP). 

De todo modo, a apelação é um instituto de suma importância no direito norte-

americano. Compreende-se que a apelação existe para cumprir importantes funções no 

ordenamento jurídico: a correção de erros de fato e de direito; a promoção do 

desenvolvimento e do refinamento de normas jurídicas; o aumento da uniformidade e da 

padronização do direito; e a promoção do respeito ao Estado de Direito.163 

O sistema recursal estadunidense é bastante simples: há a apelação, para as Cortes 

de Apelação, que podem ser federais ou estaduais, e há também uma segunda apelação para 

a Supreme Court, sendo que é discricionário a este tribunal processar ou não o recurso da 

parte. Para recorrer à Suprema Corte norte-americana, a parte deve fazer uma petição de writ 

of certiorari, na qual busca convencer o tribunal de que seu caso é suficientemente 

importante para ser processado e decidido.164 A decisão de “inadmissão” do writ of certiorari 

                                                           
161  Há, na doutrina, quem considere que o appeal é a continuidade do processo, enquanto o writ of error não 

é, mas aquela, sobretudo em algumas legislações estaduais, é a substituta deste: BLALOCK, James. Appeal 

and error. Mississippi Law Journal, vol. 13, 1940, p. 5, nota 1. Quanto ao writ of error: “Under common 

law procedures, and with very few exceptions, the review of a trial court judgment could be obtained only 

if the unsuccessful litigant applied for and was granted a ‘writ of error’. This common law ‘writ of error’ 

differed in many ways from the civil law right of appeal. The most important differences were that in civil 

law jurisdictions the litigant had the absolute right to appeal, the appellate court reviewed both the law and 

the facts, and the appeal was considered as a continuation of the same case in a superior reviewing court. 

At common law the litigant did not have an absolute right to have his case reviewed, it being discretionary 

with the higher court whether such a review should be granted. If a writ of error was allowed the reviewing 

authority was empowered to review only questions of law. And, in common law proceedings the application 

for a writ of error was not considered as a continuation of the same case, but instead it was regarded as an 

entirely separate proceeding” (HOOD JR, John. The right of appeal, cit., p. 499). 
162  HAZARD, Geoffrey C.; TARUFFO, Michele. American civil procedure, cit., p. 172 e 178.  
163  ROBERTSON, Cassandra Burke. The right to appeal. North Carolina Law Review, vol. 91, 2013, p. 1224-

1225. Similarmente, afirma que o recurso serve para a contenção da arbitrariedade do julgador e para o 

desenvolvimento do direito: CARRINGTON, Paul D.. Crowded dockets and the courts of appeals: the 

threat to the function of review and the national law. Harvard Law Review, vol. 82, 1969, p. 550-554. 
164  “A petition for certiorari is prepared by the advocate for the party. It is a short document, not more than 

thirty printed pages, describing the significant legal issues presented, the facts of the case, and the 

importance of the issues. The opposing party may file a brief urging rejection of the petition, for example, 

contending that the facts are not as stated in the petition or that a significant legal issue is not actually 

involved. The Court's decision whether to accept the case is usually based on these documents, although 

the Court has authority to request additional documentation. A high degree of skill is required in preparing 

a petition, for it must be short, clear, and persuasive” (HAZARD, Geoffrey C.; TARUFFO, Michele. 

American civil procedure, cit., p. 186). 
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não precisa ser fundamentada e, a rigor, sequer precisa ser tomada – caso haja transcurso de 

tempo, o caso é automaticamente descartado. 

O julgamento recorrível é apenas o final, entendido como a decisão que resolve o 

litígio no mérito e não deixa nada para ser feito pela corte, exceto executar o julgamento. 

Essa regra é muito famosa e é reconhecida como “final judgment rule”.165 As decisões 

interlocutórias, em regra, não são recorríveis, porém, são várias as exceções e, nelas, chama-

se o recurso de “apelação interlocutória”.166 A regra do cabimento de apelação apenas contra 

o julgamento final tem o propósito de trazer economia processual, de modo que a corte só 

dispenda recursos em um appeal, bem como evitar o uso do recurso como meio de desgastar 

a parte recorrida.167 

Similarmente à tradição romana, o julgamento inválido não tem a capacidade de 

fazer coisa julgada. O julgamento que seja comprovadamente injusto ou que contenha erros 

procedimentais não é considerado inválido. Basicamente, são inválidos os julgamentos em 

que a Corte não era competente (lacked jurisdiction) ou quando tiver sido produzido 

mediante fraude.168 

Quanto ao uso do appeal, afirma-se que eles são, relativamente, bastante comuns, 

e cada vez mais são usados.169 Em análise realizada por STEPHEN YEAZELL, vê-se que nos 

últimos cinquenta anos o número de apelos aumentou numa proporção 50% (cinquenta por 

cento) maior do que o aumento de ações propostas, mesmo o recurso podendo ser interposto 

apenas da decisão final e ainda que apenas algo em torno de um terço dos casos civis federais 

chegue a um julgamento. E esse aumento, muito embora a maior parte das decisões seja 

confirmada na apelação, girou em torno de 80 (oitenta) a 90% (noventa porcento) nos 

                                                           
165  Supreme Court, Catlin v. United States, 324, 1945.  
166  Sobre a irrecorribilidade das interlocutórias: Supreme Court, Cogen v. United States, 278, 1929. Supreme 

Court, Tool Co. v. Wilson, 259, 1922. As exceções podem ser sintetizadas, grosso modo, em apelo 

interlocutório: contra decisão sobre injunction; contra decisão sobre “competência absoluta”; no writ of 

mandamus; dentre outros casos. Sobre o tema: SPENCER, A. Benjamin. Civil procedure – A contemporary 

approach. St. Paul: Thomson/West, 2007, p. 868-872. 
167  FIELD, Richard H.; KAPLAN, Benjamin; CLERMONT, Kevin M.. Civil procedure. 7ª ed. Westbury: The 

Foundation Press, 1997, p. 1409. 
168  HAZARD, Geoffrey C.; TARUFFO, Michele. American civil procedure, cit., p. 190. 
169  Conferir, com ampla análise de dados: CARRINGTON, Paul D.. Crowded dockets and the courts of 

appeals: the threat to the function of review and the national law. Harvard Law Review, vol. 82, 1969, p. 

543-549. 
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circuitos federais.170 Apesar disso, pode-se afirmar que o uso do appeal nos Estados Unidos 

ainda é muito inferior ao que se vivencia em países de tradição de civil law.171 

A interposição se faz mediante o preenchimento de um formulário simples, que se 

chama de notice of appeal. Nele, especifica-se a parte, designa-se o julgamento que se está 

impugnando e a Corte para que se apela (rule 3, c, da FRAP). O notice of appeal deve ser 

feito, em regra, no prazo de 30 dias, porém, no caso de apelação contra decisões 

interlocutórias, o preenchimento deve ser feito em 10 dias.172 Os Estados Unidos e as suas 

agências têm 60 dias para recorrer. Os prazos podem ser dilatados sob requerimento da parte 

ou o seu descumprimento pode ser relevado pela Corte se o recorrente demonstrar 

“negligência perdoável” ou “boa razão” na perda do prazo.173 Pode se exigir da parte o 

depósito de um valor para assegurar o pagamento dos custos da apelação, que se chama de 

bond e está prevista na rule 8 da FRAP. 

Interposto o recurso, a parte precisará fornecer cópias e documentos relacionados 

ao processo em que proferida a decisão impugnada, e esta composição de documentos 

chama-se de record, previsto na rule 10 da FRAP. Caso o recurso verse sobre falta de suporte 

probatório para a conclusão fática, o record deve vir com a transcrição de todas as provas 

produzidas.174 

As razões são sintéticas e há limite de páginas (normalmente 30, segundo o padrão 

de formatação indicado), que só pode ser excedido com autorização da Corte. A regra 28 da 

FRAP prevê o que deve conter nas razões do recurso (brief): sumário da peça; inventário de 

                                                           
170  YEAZELL, Stephen. Civil procedure, cit., p. 625. 
171  Nesse sentido, com dados da jurisdição da California: “In particular, in Fiscal Year 2009-2010 (hereafter 

‘FY10’), there were 10,074,941 filings of new cases and 8,782,281 final dispositions of filed cases in the 

trial courts in California, but there were only 24,515 filings of new matters and 24,442 final dispositions of 

filed matters in the Court of Appeal. Of the final dispositions of appeals, only 10,022 were by written 

opinion, and only 990 of these written opinions reversed the trial court. The figures are even more startling 

for the Supreme Court. There were 9,652 filings, including 5,131 petitions for review of decisions of the 

Court of Appeal, and 9,439 dispositions in the Supreme Court, with 97 per cent of these dispositions denials 

of petitions for review. Only 86 petitions were granted for full review, and there were only 96 written 

opinions issued by the Supreme Court in FY10, many of which affirmed the trial court” (SALTZMAN, 

Alan. Appellate review in California: Limits on the right to recourse. Nobody is perfect: Comparative 

essays on appeals and other means of recourse against judicial decisions in civil matters. Cambridge: 

Intersentia, 2014, p. 96). 
172  Na Luisiana, o prazo para apelação varia de acordo com o efeito pretendido: se se pretende apenas o efeito 

devolutivo, o prazo é de 90 dias, porém se se quer o efeito suspensivo, o prazo é de 15 dias, cf. TATE JR, 

Albert. Proceedings in appellate courts. Tulane Law Review, v. 35, 1961, p. 589-590. 
173  SPENCER, A. Benjamin. Civil procedure, cit., p. 872. 
174  “The ‘evidence’ that the Supreme Court will consider consists of, and is called, the ‘record’. Under 

common law, the pleadings, instructions, and judgment or decree in the lower court were per se a part of 

the record on appeal; and other, and extraneous, matters could not and would not be considered unless made 

a part of the record by a bill of exceptions” (BLALOCK, James. Appeal and error, cit., p. 8). 
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caso e leis citadas; justificativa da jurisdição da Corte de Apelação; o destaque das questões 

postas para julgamento; a declaração sumária do caso, na qual se deve estabelecer os fatos 

relevantes para as questões postas a revisão; a descrição da história procedimental e o 

destaque das decisões a serem revistas, com referência ao record; uma síntese dos 

argumentos da impugnação; os argumentos para a revisão, que devem esclarecer a 

discordância do apelante e as razões para isso, com citação das fontes normativas e do record 

que fundamentam seu pleito; para cada questão, o apelante deve indicar o padrão para 

revisão (standard of review); uma conclusão curta, com a afirmação da específica decisão 

que se pretende. À peça escrita, normalmente, soma-se a apresentação oral do caso,175 a qual 

costuma ter um prazo de quinze minutos por parte.176 

Ao examinar o appeal, destaca-se a impossibilidade de ser usado para corrigir erros 

estratégicos do advogado,177 mesmo que se demonstre que o erro tenha influenciado 

diretamente no resultado da decisão.178 O propósito do recurso é o controle de erros judiciais 

de fato e de direito.179 

No direito recursal norte-americano, costuma-se entender que há uma presunção de 

que a decisão foi corretamente prolatada. Como decorrência disso, adota-se a doutrina dos 

“erros inofensivos” (harmless errors), consoante a qual uma decisão não será revista se o 

erro judicial não influenciou o júri ou se teve um efeito mínimo, exceto, possivelmente, caso 

se trate de uma norma constitucional ou de um comando específico de lei.180 A premissa é 

que a parte tem direito a um julgamento justo, porém não a um julgamento perfeito.181 

                                                           
175  A rule 34 diz que o debate oral deverá ocorrer, exceto se o painel decidir unanimemente ao contrário, o que 

pode ser com base em se considerar: (i) a apelação ser considerada temerária; (ii) a questão posta já ter se 

consolidado; (iii) as razões terem sido suficientemente esclarecedoras, a ponto de ser irrelevante o debate 

oral para ajudar na tomada de decisão. 
176  HAZARD, Geoffrey C.; TARUFFO, Michele. American civil procedure, cit., p. 180-181. 
177  “The objecting litigant must show that the trial court erred. In our adversarial system, that error usually may 

be shown only by proof that the judge failed to do something the litigant requested, or did something despite 

the litigant's objections. For example, on the critical question of whether the judge properly instructed the 

jury, the losing party can argue on appeal that the judge made a mistake only if this party objected to the 

instruction that was given, or requested one that the trial court did not give.62 Failure to object is fatal to 

review on appeal in all but the rare instance of ‘clear error’ – an error so obvious that the judge should have 

realized it even though no party brought it up” (MARCUS, Richard. Appellate review in the reactive model: 

The example of the American federal courts. Nobody is perfect: Comparative essays on appeals and other 

means of recourse against judicial decisions in civil matters. Cambridge: Intersentia, 2014, p. 118) 
178  YEAZELL, Stephen. Civil procedure, cit., p. 48. 
179  “First, as in the federal court system, review is limited to reviewing the record in the trial court and 

determining if the court erred. That is, appeal is not an opportunity to retry a case” (SALTZMAN, Alan. 

Appellate review in California: Limits on the right to recourse, cit., p. 101). 
180  Supreme Court, Kotteakos v. United States, 328, 1946. 
181  CHASE, Oscar; HERSHKOFF, Helen; SILBERMAN, Linda; SORABJI, John; STÜRNER, Rolf; 

TANIGUCHI, Yasuhei; VARANO, Vincenzo. Civil litigation in comparative context, cit., p. 346. Assim: 
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Normalmente, costuma-se indicar que são três os padrões decisórios (standards of 

review) para a revisão de decisões em appeal. 

Nesse sentido, rigoroso tratamento se dá quando se trata de caso em que a conclusão 

fática foi alcançada pelo júri civil, em que ela simplesmente não pode ser revista.182 Quanto 

ao padrão de controle sobre os erros fáticos do juiz a quo, há consagrado precedente que 

estabelece que a reversão da conclusão que o juiz alcançou em primeiro grau, onde há 

contato direto com a produção da prova oral, apenas pode ser realizada quando existir um 

manifesto equívoco na conclusão fática. Do contrário, quando esse erro claro não estiver 

presente, ainda que seja possível à Corte de Apelação chegar a outra conclusão a partir do 

exame das provas documentadas, deve-se prestigiar o julgamento feito pelo magistrado que 

participou diretamente da produção das provas, e, assim, teve contato com a prova oral.183 

No mesmo sentido, não se pode reverter um julgamento com base em erro fático quando “os 

erros ou defeitos não afetarem os direitos substanciais das partes”.  

No que toca a erros jurídicos, há, incialmente, a doutrina do “abuso de 

discricionariedade”, que também revela bastante deferência pela solução encampada pelo 

juízo de primeiro grau. Quanto a algumas questões jurídicas, a Corte de Apelação deixará 

de reverter a decisão do juiz mesmo quando ela, frente a uma questão resolvida de uma 

forma, entender que a melhor solução seria outra, porque se trata de um poder discricionário 

do tribunal.184 Isso se dá especialmente na aplicação de regras processuais que se referem à 

condução da produção de provas e do processo.185 

O padrão revisional mais “simples” é o do controle de novo, que se aplica a 

situações em que não existe uma questão fática determinante, ou seja, refere-se a questões 

                                                           
“The traditional appeal calls for an examination of the rulings below to assure that they are correct, or at 

least within the range of error the law for sufficient reasons allows the primary decision-maker” (FIELD, 

Richard H.; KAPLAN, Benjamin; CLERMONT, Kevin M.. Civil procedure, cit., p. 1398). 
182  SPENCER, A. Benjamin. Civil procedure, cit., p. 873. 
183  Supreme Court, Anderson v. Bessemer City, 470, 1985. Afirmou-se que: “Here the error of the Court of 

Appeals was its failure to give due regard to the ability of the District Court to interpret and discern the 

credibility of oral testimony”. 
184  “The abuse of discretion standard is generally used for decisions where the trial court is not finding facts 

or making conclusions of law, but is taking an action within its inherent powers to control litigation or 

making a ruling within its primary authority or expertise, like admitting evidence, allowing amendments of 

pleadings, denying a continuance, or setting the amount of an attorney’s fee award. Under this standard, a 

trial court’s decision or action can only be overturned if it exceeds the bounds of reason, constitutes a 

miscarriage of justice or is wholly arbitrary and capricious” (SALTZMAN, Alan. Appellate review in 

California: Limits on the right to recourse, cit., p. 102). 
185  Parte da doutrina é crítica a essa limitação, especialmente levando em conta a diminuição dos casos em que 

há júri e o elevado poder de direção outorgado às district courts. Assim: ROBERTSON, Cassandra Burke. 

The right to appeal, cit., p. 1264-1265. 
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jurídicas decididas pelo juízo a quo. Nesse parâmetro de revisão, há reconhecidamente uma 

menor deferência em relação à decisão examinada, já que a Corte de Apelação irá considerar 

a questão independentemente do que foi resolvido antes, como se não existisse a decisão 

impugnada. A corte reexaminará amplamente a solução jurídica e outorgará a melhor 

solução à questão. Essa possibilidade é justificada pela necessidade de que o direito seja 

interpretado e aplicado da melhor forma, pois a decisão formará um precedente a nortear a 

tomada de decisões futuras. 

Os debates durante a tomada de decisão colegiada são comuns, mas são feitos 

privadamente. Diferentemente da tradição brasileira, em que os votos são apresentados 

previamente em documento escrito e, na sessão, é muito comum que sejam apenas lidos, a 

formação da decisão nos tribunais estadunidenses é, usualmente, fortemente influenciada 

pelas discussões dos julgadores entre si e com os advogados.186  

Apelações que forem reputadas levianas (frivolous appeals) sujeitarão o recorrente 

ao pagamento de uma indenização. Considera-se leviano o apelo em que fica manifesto o 

propósito da parte de atrasar a definição do direito, bem como se evidencia que ela não 

acreditava realmente no argumento jurídico defendido.187  

Cabem algumas considerações finais sobre o modelo recursal norte-americano e o 

objeto do recurso neste sistema. Primeiramente, cabe esclarecer que parte significativa da 

doutrina contrapõe dois modelos recursais, de acordo com a deferência à construção fática 

realizada em primeiro grau: haveria os recursos de novo e os recursos on the record. Os 

primeiros, permitiriam uma ampla revisão das conclusões fáticas e a reprodução de provas 

ou, ainda, a produção de novas provas. Esse não é o modelo estadunidense.188 

O appeal on the record é limitado à revisão de questões jurídicas, deixando 

intocadas as conclusões que foram alcançadas pela primeira corte ou júri, como é entre os 

norte-americanos.189 Realmente, no direito norte-americano, apenas em casos muito 

                                                           
186  HAZARD, Geoffrey C.; TARUFFO, Michele. American civil procedure, cit., p. 182. Os autores fazem 

observação interessante: “Appellate judges have legal assistants called law clerks, who are usually recent 

graduates of law schools engaged in a oneyear apprenticeship. The law clerks bring with them fresh 

viewpoints of the law, often informed by current scholarship at the law schools. Their influence moderates 

the isolation in which appellate judges work and has some indeterminable effect on judicial decisions, 

perhaps only on the erudition in rhetoric and citation”. 
187  Sobre o conceito de frivolous appeal, inclusive mediante visão crítica: STEPHENSON, Gail S. Sanctions 

for Frivolous Civil Appeals in Louisiana. Louisiana Law Review, vol. 75, 2015, p. 1125-1131. 
188  Nesse sentido: KATZ, Martin J.; KAUFMANN, Dan. Appeal and error. California Law Review, vol. 34, 

1942, p. 434-435.  
189  “Americans, however, are more familiar with appeal "on the record," in which the court reviews only 

questions of law, leaving questions of fact to the trial judge and/or jury. Thus the appeals court looks at 
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excepcionais nova prova será produzida, o que se entende ser a melhor solução: serve para 

proteger a justiça procedimental, com a especialidade das cortes – já que o tribunal distrital 

tem maior experiência na solução de questões de fato, enquanto as cortes de apelação têm 

expertise na solução de questões jurídicas – e a função de revisão da apelação.190 

Assim, pode-se perceber que a possibilidade de novas provas é bem limitada. Novos 

argumentos jurídicos podem ser deduzidos, desde que partam das exatas mesmas conclusões 

fáticas alcançadas na primeira instância. Muito embora essa classificação seja estranha à 

doutrina estadunidense, pode-se afirmar que o seu sistema recursal é de revisio prioris 

instantiae. Vale destacar que o appeal não é considerado uma continuação do processo 

anterior, mas um processo diverso, pelo que os arrazoados das partes em que se ataca e se 

defende a decisão anterior são fundamentais e norteiam as discussões e julgamento. 

Inclusive, a tradição adversarial desse país não poderia permitir algo diferente: diante do 

protagonismo da participação das partes, os seus argumentos é que são objeto de tomada de 

decisão em grau recursal. 

Deve ficar claro que a noção de efeito devolutivo não é utilizada para explicar a 

apelação. A única exceção é o sistema recursal do estado da Louisiana, fortemente 

influenciado pela tradição de civil law no seu direito privado, diante de sua ocupação 

francesa até o início do século XIX, motivo pelo qual o seu ordenamento jurídico é 

considerado representante de um modelo misto.191  

 

7. Direito Argentino 

Na Argentina, a nação tem um Código de Processo e cada província tem também o 

seu. Há, assim, o Código de Processo Civil e Comercial da Nação Argentina (CPNA) e, por 

                                                           
only those portions of the record relevant to the trial court's legal rulings rather than fully reexamining all 

the evidence in order to reach its own independent findings of fact” (SHAPIRO, Martin. Appeal. Law and 

Society Review, v. 14, 1980, p. 646) 
190  DOBBINS, Jeffrey C.. New evidence on appeal. Minnesota Law Review, vol. 96, 2016, p. 2016-2017. O 

processualista norte-americano faz uma interessante e muito proveitosa análise da origem e das finalidades 

da limitação ao appeal on the record, bem como das suas exceções encontradas em precedentes, e, diante 

da larga alteração experimentada pela sociedade norte-americana e pelo seu sistema jurídico, conclui ser 

necessário a regulação em lei da matéria, para maior segurança, e para a racionalização do aporte de novas 

provas, com uma visão menos rigorosa da proibição (p. 2020-2026 e 2029-2066). 
191  Sobre as mixed jurisdictions: SEIDMAN, Guy. The new comparative civil procedure. The Dynamism of 

Civil Procedure - Global trends and developments. Cham: Springer, 2016, p. 31-34. Sobre as características 

desse estado: ALGERO, Mary Garvey. The sources of law and the value of precedent. Louisiana Law 

Review. New Orleans, 2005, v. 65. Sobre o direito recursal, conferir: HOOD JR, John. The right of appeal. 

Louisiana Law Review, vol. 29, 1969. 
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exemplo, o Código de Processo Civil e Comercial da Província de Buenos Aires (CPBA). 

Esses dois Códigos é que serão analisados. 

De início, vale sublinhar que a compreensão dos argentinos sobre recursos, como 

mecanismos específicos de impugnação, sendo os meios de impugnação mais genéricos e 

numerosos, equivale à brasileira.192 

Os recursos previstos no CPNA são a reposición, a apelação, a apelação ordinária 

ante a Corte Suprema e a apelação extraordinária ante a Corte Suprema. No CPBA, prevê-

se a reposición, a apelação, a queja, e o recurso extraordinário. Há dissenso quanto a 

aclaratoria, que é similar aos embargos de declaração, ser um recurso.193 

Em princípio, todas as decisões são recorríveis. O recurso de reposição permite a 

reconsideração das providências simples.194 A apelação impugna as sentenças definitivas, as 

interlocutórias e as providências simples que causem gravame que não possa ser reparada 

pela sentença definitiva.195  

Na doutrina, define-se a apelação como “remédio de carácter procesal, que tiene 

por objeto el control de la función judicial”.196 É o recurso de apelação que é tido pela 

doutrina como responsável por garantir a dupla instância.197 No entanto, assim como nos 

sistemas recursais dos demais países estudados, não há garantia constitucional do duplo 

grau.198 

Sobre a admissibilidade do recurso, há regra de alçada no regramento da apelação, 

entabulada no art. 242 do CPNA, que proíbe a interposição em processos que tenham valor 

de até $ 90.000 (noventa mil pesos). A regra limitadora não é aplicada, no entanto, nos casos 

                                                           
192  Sobre a forma de ver os recursos entre os meios de impugnação, conferir: HITTERS, Juan Carlos. Técnica 

de los recursos ordinarios. 2ª ed. La Plata: Libraria Editora Platense, 2000, p. 25-30. 
193  Isso porque a aclaratoria não está prevista entre os recursos, o que leva parte minoritária da doutrina a 

exclui-la da lista de recursos e enxergá-la como um incidente. Assim: SENTIS MELENDO, Santiago. 

Teoría y pratica del proceso. Buenos Aires: EJEA, 1959, tomo II, p. 214. Tratando como recurso: 

LEVITÁN, José. Recursos en el proceso civil y comercial. Buenos Aires: Astrea, 1985, p. 3. PODETTI, J. 

Ramiro. Tratado de los recursos. Buenos Aires: EDIAR, 1958, p. 99-101. Também entendendo se tratar de 

um recurso, com ampla análise doutrinária: HITTERS, Juan Carlos. Técnica de los recursos ordinarios, 

cit., p. 178-183. 
194  CAMPS, Carlos Enrique. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Buenos 

Aires: Depalma, 2004, tomo I, p. 432.  
195  Sobre as decisões impugnáveis por apelação, mais detalhadamente: HITTERS, Juan Carlos. Técnica de los 

recursos ordinarios, cit., p. 303-356. 
196  COSTA, Agustin. El recurso ordinario de apelación en el proceso civil. Buenos Aires: Asociacion de 

Abogados de Buenos Aires, 1950, p. 36. 
197  ALSINA, Hugo. Tratado teorica practico de derecho procesal civil y comercial. 2ª ed. Buenos Aires: 

EDIAR, 1961, tomo IV, p. 184-185.  
198  HITTERS, Juan Carlos. Técnica de los recursos ordinarios, cit., 102-106. 
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de alimentos, despejo e quando a quantia for referente a sanções processuais. Também não 

se aplica quando se tratar de honorários. Prevê-se que o valor deve ser anualmente revisado 

pela Corte Suprema. 

É comum a menção a três efeitos recursais: o devolutivo, o suspensivo e o diferido. 

O devolutivo significa a transferência da matéria para a instância superior – logo, ele não se 

produz na reposición ou no aclaratorio. Além disso, remete-se comumente ao efeito 

devolutivo para explicar a possibilidade de execução provisória da sentença – aliás, como os 

próprios CPNA e CPBA fazem.199 Há efeito diferido quando o recurso é interposto em 

determinado momento, porém só sobe posteriormente, com a interposição de apelação contra 

a sentença definitiva. A produção do efeito suspensivo é a regra na apelação. 

Merece destaque a forma de interposição do recurso, que pode ser oral ou escrita. 

Mais interessante é a regra contida no art. 245 do CPNA: “El apelante deberá limitarse a la 

mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se mandará devolver el escrito, 

previa anotación que el secretario o el oficial primero pondrá en el expediente, con 

indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituído, 

en su caso”. A regra significa que, na interposição do recurso, é proibida a dedução de razões, 

devendo o recorrente limitar-se a manifestar a vontade de recorrer da decisão impugnada. 

Isso porque, após o recurso chegar no órgão ad quem, será concedido o prazo de 10 

(dez) ou 5 (cinco) dias, nos procedimentos ordinários e sumários, respectivamente, para que 

a parte fundamente o seu recurso (art. 259 do CPNA). A motivação do recurso é posterior a 

sua interposição. 

Sobre a motivação, o art. 265 do CPNA exige que se especifique a decisão 

desfavorável recorrida, e a crítica concreta e arrazoada à decisão considerada equivocada 

pelo apelante. O dispositivo também proíbe expressamente a mera remissão a peças 

anteriores. 

Quanto ao objeto do processo, embora haja remissão da doutrina à apelação como 

salvaguarda do duplo grau, a mesma doutrina deixa claro que isso não é garantir um novo 

juízo. Também os CPNA e CPBA assumem as características de uma revisio prioris 

instantiae. Na verdade, o que se permite no processo argentino é uma revisão da decisão. Na 

instância recursal, as partes não podem, em regra, aportar novas provas, alegar novos fatos 

e nem veicular novas demandas ou exceções.200  

                                                           
199  HITTERS, Juan Carlos. Técnica de los recursos ordinarios, cit., p. 132. 
200  LEVITÁN, José. Recursos en el proceso civil y comercial. Buenos Aires: Astrea, 1985, p. 32. 
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Nesse sentido, JUAN CARLOS HITTERs analisa que a essência dos recursos é 

dispositiva, e isso se faz presente na interposição e na fundamentação dos recursos, que são 

atividades privativas das partes. Pondera, desse modo, que o movimento de publicização do 

processo não penetrou efetivamente na seara recursal, onde o princípio dispositivo tem aguda 

incidência, tanto na prática da interposição e da fundamentação do recurso, como na regra 

da proibição de reformatio in peius.201 

Mais propriamente, os limites da devolução são definidos de acordo com o tipo de 

apelação: se ela for “concedida livremente” ou “em relação”. A apelação livre é aquela que 

impugna sentenças definitivas, enquanto a “em relação” impugna as demais decisões 

atacáveis por apelação. Na apelação livre, o tribunal poderá examinar a sentença 

integralmente e revertê-la com base nos erros que encontrar, bem como terá a permissão de 

produzir prova.202 Já na apelação “em relação”, o tribunal reexamina a decisão à luz dos 

erros indicados pela parte e não poderá fazer prova.203 

Assim, na Argentina, como no Brasil, afirma-se que na apelação que segue a regra 

geral o tribunal “examina el material de conocimiento acumulado en primera instancia y, lo 

mismo que el juez de primer grado, resuelve, según lo que de él resulte”.204 Trata-se, enfim, 

de revisio prioris instantiae.205 

 

8. Direito Peruano 

O sistema recursal peruano é composto por quatro espécies de recursos: reposición, 

apelación, casación e queja.206 A reposición é recurso para que se revoguem os decretos 

                                                           
201  HITTERS, Juan Carlos. Técnica de los recursos ordinarios, cit., p. 53. 
202  “El recurso libre se concede en contra de sentencias definitivas, dictadas, por regla general, en proceso 

ordinario, es decir, en los casos en los cuales se ha producido una discusión y examen amplio y total de las 

cuestiones litigiosas. En consecuencia, es de su naturaleza que el tribunal de alzada pueda conocer de todas 

las cuestiones propuestas a la decisión del inferior, de la totalidad de la materia de la causa, sin más 

limitaciones que las resultantes de la voluntad y actividad de los litigantes, conforme al principio de libre 

disposición de los derechos” (PODETTI, J. Ramiro. Tratado de los recursos, cit., p. 157). Sobre a 

possibilidade de produção de provas, os limites são similares aos presentes no sistema recursal brasileiro. 

Veja-se, nesse sentido, o mesmo autor, p. 181-195. 
203  CAMPS, Carlos Enrique. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, I, cit., p. 

442-443. 
204  PODETTI, J. Ramiro. Tratado de los recursos, cit., p. 114. 
205  ALSINA, Hugo. Tratado teorica practico de derecho procesal civil y comercial, IV, p. 207-209. 
206  No direito processual peruano os recursos dividem espaço com os remédios entre os meios de impugnação, 

com a particularidade de que os remédios são as impugnações aos atos processuais não decisórios, 

especialmente os atos das partes, cf: “La distinción entre ambas especies de medios impugnatorios sería, 

por tanto, la siguiente: a) El remedio ataca un acto de parte o un acto del juez, y si fuese lo segundo, entonces 

tal acto no podría estar contenido en una resolución judicial; b) El recurso ataca solamente un acto del juez 

contenido en una resolución judicial” (CAVANI, Renzo. Teoría impugnatoria - Recursos y revisión de la 
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judiciais (pronunciamentos judiciais sem conteúdo decisório)207, conforme art. 362 do 

Código Procesal Civil do Perú. A apelação é o tradicional recurso contra sentenças, embora 

também possa impugnar interlocutórias (chamadas de autos).208 A cassação é similar aos 

congêneres de direito comparado, servindo para “la correcta aplicación e interpretación del 

derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 

Justicia” (art. 384). A “queixa”, nos termos do art. 401, é o recurso contra a inadmissibilidade 

do recurso de apelação ou de cassação, ou contra a decisão que estabelece os efeitos em que 

é recebida a apelação.209 

Quanto ao modelo recursal, se de novo juízo ou de exame da decisão impugnada, 

vale conferir a posição assumida por RENZO CAVANI, abordando especificamente a 

questão:210 

Los Códigos de 1852 y 1912 consagraron un auténtico novum iudicium, 

siguiendo la tradición del derecho medieval, pero el CPC de 1993 plasmó 

un modelo intermedio: no solo apelación-revisión (como parecería decir 

los arts. 364 y 366 CPC), sino también, en algunos casos, una auténtica 

reapertura del juicio. Esto sucede: (i) con la posibilidad de alegar hechos 

nuevos en el recurso de apelación y, con ello, ofrecer nuevos medios de 

prueba (art. 374); (ii) con la posibilidad de que se ordene, de oficio, un 

medio de prueba (art. 194 § 3); o (iii) la posibilidad de actuar un medio de 

prueba por el juez de apelación en los casos en que el juez de primera 

instancia lo rechaza, se apela esta resolución y se sentencia sin dicho medio 

de prueba porque el pronunciamiento del juez de apelación no llegó a 

tiempo (art. 190 § 3). 

                                                           
cosa juzgada en el proceso civil. Lima: Gaceta Juridica, 2018, p. 20). Essa diferenciação gera uma série de 

problemas, o que levou o processualista peruano a, com razão, criticá-la duramente, com especial 

consideração à situação da nulidade processual, cf. p. 20-27. Vale conferir a igualmente dura e precisa 

crítica de: DEHO, Eugenia Ariano. Impugnaciones procesales. Breño: Instituto Pacifico, 2015, p. 26-31. 
207  Artículo 121, § 1º, do CPC peruano: “Mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso, 

disponiendo actos procesales de simple trámite”. A classificação das decisões judiciais no Perú é muito 

similar à que se vê no direito brasileiro, podendo-se fazer um paralelo entre os despachos e os decretos, as 

decisões interlocutórias e os autos, e as sentenças e as sentencias.  
208  Sobre as decisões recorríveis por apelação: DEHO, Eugenia Ariano. Código Procesal Civil comentado. 

Renzo Cavani (coord.). Lima: Gaceta Juridica, 2016, t. III, p. 239-245. 
209  Na verdade, o direito peruano trabalha com as categorias admissibilidade, procedibilidade (ou procedência) 

e fundabilidade (admisibilidad, procedencia y fundabilidad), de modo semelhante às categorias 

operacionais do direito italiano. A admissibilidade e a procedência, no direito peruano, são consideradas 

questões de admissibilidade, sendo que a primeira refere-se às sanáveis e a segunda às insanáveis. A 

fundabilidade, enfim, refere-se ao cerne ou mérito da questão. Parece que a operação com essas questões é 

bastante suscetível a erros, especialmente porque os aplicadores tendem a levá-las em consideração como 

ontológicas, isto é, existiriam questões tipicamente de admissibilidade etc., enquanto elas são relacionais, 

ou seja, uma questão de admissibilidade pode ser de procedência noutro procedimento. Sobre o tema: 

PALACIO, Juan José Monroy. Admisibilidad, procedencia y fundabilidad en el proceso civil. Jus – 

doctrina y prática, Lima, 2007, n. 5, p. 185-197. 
210  CAVANI, Renzo. Teoría impugnatoria - Recursos y revisión de la cosa juzgada en el proceso civil, cit., p. 

71. 
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Desse modo, assim como na maior parte dos ordenamentos processuais ocidentais, 

o sistema recursal peruano é estruturado como um modelo de controle das decisões 

impugnadas, porém com várias exceções em que se permite o aporte de novos dados para a 

tomada de decisão. 

Quanto ao efeito devolutivo, o artigo 370 do CPC peruano proíbe a reforma para 

pior, consagrando também o tantum devolutum quantum appellatum. Há exceção, pois a 

reforma para pior pode ser feita quando se tratar de apelação contra menor em processo de 

família.211 A devolução vertical, referente às questões, enseja o conhecimento pelo juízo ad 

quem das matérias suscitadas pelo recorrente no seu recurso, das questões relacionadas aos 

motivos da sentença e das questões cognoscíveis de ofício.212 

Percebe-se que a profundidade do efeito devolutivo no direito peruano é um pouco 

mais restrita em comparação com a que se vê no sistema recursal brasileiro, já que, no Peru, 

não são automaticamente devolvidas as questões não resolvidas na decisão impugnada, mas 

apenas as questões solucionadas na decisão, mesmo que não constem do recurso. Note-se 

que essa configuração se dá na apelación, na queja e na reposición, mas não na cassación, 

onde o juízo recursal é efetivamente restrito às questões suscitadas no recurso.213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
211  CAVANI, Renzo. Teoría impugnatoria - Recursos y revisión de la cosa juzgada en el proceso civil, cit., p. 

89-90. 
212  CAVANI, Renzo. Teoría impugnatoria - Recursos y revisión de la cosa juzgada en el proceso civil, cit., p. 

90-91. 
213  DEHO, Eugenia Ariano. Impugnaciones procesales, cit., p. 40-41 
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SISTEMATIZAÇÃO DO OBJETO DA RELAÇÃO RECURSAL 

 

 

 

1. Considerações gerais: breve panorama do caminho traçado pela tese 

A tese buscou fazer o caminho invertido daquele que a doutrina processual 

brasileira normalmente percorre. A pretensão foi cambiar a chave dogmática que dá acesso 

à visão do objeto dos recursos cíveis por outra que, embora estranha à Teoria Geral dos 

Recursos, é conhecidíssima da Teoria Geral do Processo ao delinear os limites objetivos da 

demanda e da sua respectiva decisão: as noções de demanda, causa de pedir e pedido. 

Na pesquisa empreendida, percebeu-se que a ordem dos fatores alterou totalmente 

o produto. O horizonte dos limites objetivos do recurso, visto a partir do rigoroso emprego 

do conceito de demanda recursal, é outro, bem diverso daquele que se vê no direito positivo 

brasileiro mediante o uso exclusivo das lentes do efeito devolutivo. A lógica que orienta a 

fase de conhecimento está muito distante da que guia a fase recursal. 

A investigação histórica deu uma boa noção das razões para essas diferenças, 

indissociáveis da formação da appellatio romana, responsável por proporcionar subsídios 

para a atual compreensão do efeito devolutivo. Fica claro que as condições socio-políticas 

que deram origem à appellatio e ao efeito devolutivo, e mesmo à arquitetura do sistema 

recursal romano, definitivamente não se apresentam nas sociedades e nos sistemas jurídicos 

contemporâneos, embora se reconheça que o referido modelo jurídico, “cujos traços 

fundamentais em parte subsistem, a despeito dos influxos e das interferências que a figura 

não podia deixar de ter sofrido, ao longo de suas vicissitudes históricas”, ainda exibe 

reflexos.1 

Da análise do direito brasileiro, a percepção que fica é que a repetição acrítica da 

doutrina das mesmas lições parece um mantra que a afasta da realidade e da adequada 

percepção do direito positivo, com prejuízos sensíveis no sistema recursal. Precisamente, 

viu-se que a causa de pedir recursal é um dado irrelevante para traçar os limites objetivos do 

                                                           
1  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012, p. 406. 
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recurso. Do mesmo modo, parte da doutrina e da jurisprudência referenda que o pedido 

recursal, embora seja relevante, não é uma barreira intransponível. 

Concluiu-se, enfim, que operar com o conceito de efeito devolutivo, ao menos no 

modo como desenhado pela dogmática processual brasileira, é esvaziar a importância 

conceitual da causa de pedir e desmerecer significativamente o pedido recursal. 

Na análise pragmática, confirmou-se que o efeito devolutivo não fornece contornos 

rigorosos à tomada de decisão. Ao contrário, no mais dos casos serve para outorgar liberdade 

decisória, de acordo com uma visão inquisitiva. 

No exame de direito comparado, ficou claro que a solução brasileira não é a única, 

e que é possível um modelo que outorgue maior relevância ao conteúdo do recurso. A 

investigação de outros modelos, sobretudo do italiano, deu subsídios para uma visão mais 

crítica da estrutura e da função recursal brasileira. 

O trabalho desenvolvido até agora foi majoritariamente descritivo, embora já se 

tenha permitido concluir pela irrelevância dogmática da causa de pedir recursal, o que ainda 

não foi objeto de atenção da doutrina processual brasileira. A acumulação dos dados autoriza 

a construção de quatro conclusões, que são o cerne desta tese e serão desenvolvidas neste 

capítulo. 

Em síntese: consolidam-se as críticas ao efeito devolutivo como categoria central 

da Teoria Geral dos Recursos, demonstrando como a sua convivência com a impugnação 

específica é, além de problemática teoricamente, um motor para a criação de problemas 

práticos; a partir disso, desenvolve-se a adaptação de conceitos de Teoria Geral do Processo 

para sua aplicação no sistema recursal, com a consequente nova proporção do efeito 

devolutivo; propõe-se a sistematização, a partir dos conceitos básicos desenvolvidos, de uma  

descrição mais precisa do objeto do recurso cível e do objeto do juízo recursal; e, finalmente, 

aplicam-se as ferramentas teóricas desenvolvidas aos recursos cíveis, com um enfoque sobre 

a Parte Geral, especificamente na dialeticidade, e no efeito devolutivo dos recursos em 

espécie.2 

                                                           
2  Deve-se destacar que a ideia aqui não é defender uma teoria nova, que se contraponha à reinante, o que 

seria apenas fruto de imaturidade intelectual, como disse COUTURE: “en Occidente un hombre se enamora 

de una teoria y outro de outra y ambos proceden a demostrar su teoria y el error de la adversa, con gran 

cultura y estupidez” (COUTURE, Eduardo. Introducción al estudio del proceso civil. Buenos Aires: 

Depalma, 1978, p. 52). Ao contrário, o propósito, como já foi anunciado, é simplesmente aplicar 

ferramentas teóricas já conhecidas em um ambiente da ciência processual em que normalmente elas são 

ignoradas, denunciando inconsistências e demonstrando como se configura o seu arranjo a partir delas. 
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Antes de prosseguir, cumpre fazer dois esclarecimentos terminológicos, para evitar 

confusões: o texto tem como enfoque os recursos ordinários, especialmente ao recurso de 

apelação, para o exame desenvolvido. Ao se mencionar o “sistema recursal”, de modo geral, 

excluem-se de consideração os recursos extraordinários, ao menos momentaneamente, para 

tornar possível o desenvolvimento do argumento (o que é justificado e esclarecido no item 

8.4 deste capítulo). Outra nota importante: quando se menciona simplesmente “efeito 

devolutivo”, sem especificar o seu sentido, o emprego da expressão remete para a 

profundidade do efeito devolutivo, mais propriamente (o que é justificado no item 5 deste 

capítulo). 

 

2. Arremate: críticas ao efeito devolutivo como categoria central da Teoria Geral dos 

Recursos 

2.1. Gigantismo inconsistente do efeito devolutivo: um fruto impossível dos 

modelos processuais inquisitório e dispositivo 

Quanto mais genérico e abrangente um conceito, menor é sua capacidade de 

descrever fenômenos. O que ganha em conteúdo, perde em precisão e utilidade. Não se pode 

pretender descrever coisas distintas com a mesma ferramenta conceitual, sob pena de gerar 

imprecisão e confusão: perde-se qualidade justamente na função do conceito, que é servir de 

adequada representação linguística para o fenômeno que busca designar. Quando ele, o 

conceito, perde sua capacidade de referenciar o fenômeno, esvai-se também sua utilidade, 

tornando-o uma má ferramenta.3  

O conceito que se espalha e passa a abranger mais fenômenos, distintos entre si, é 

como uma miopia: a visão já não consegue precisar bem o que se está enxergando à frente, 

e a falta de nitidez torna inseguro o seu usuário, colocando-o normalmente em busca de 

outras ferramentas que lhe permitam ver bem e, assim, evitar percalços. E quanto mais 

obscura a visão, mais se assemelha a uma cegueira; exatamente como o conceito que abraça 

vários e distintos fenômenos, a ponto de não fazer ver bem nenhum deles.     

O efeito devolutivo, especialmente no direito brasileiro, assumiu um caráter 

totalizante, capaz de abarcar e de justificar todo o exame empreendido em sede recursal. 

                                                           
3  Os conceitos jurídicos são necessários “à constituição e ao conhecimento do direito”, sem os quais seria 

impossível dispor os fenômenos jurídicos em estruturas lógicas aptas à construção de soluções a partir das 

hipóteses, cf. VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. São Paulo: 

Noeses, 2010, p. 29-31. 
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Os usos doutrinários do efeito devolutivo são larguíssimos: o efeito devolutivo explica o 

reexame da causa; explica, até mesmo, o exame de questões que não foram conhecidas pelo 

juízo a quo, mas que eram cognoscíveis; é o que explica até a análise do ius novorum. O 

efeito devolutivo é utilizado para esclarecer o porquê de as questões impugnadas, incidentais 

ou principais, serem resolvidas ou decididas em grau recursal. Igualmente, e até de modo 

paradoxal, é também o efeito devolutivo que se utiliza para explicar o motivo de questões 

não impugnadas serem analisadas no procedimento recursal. 

Há de se convir que “essa noção ampla de efeito devolutivo praticamente o esvazia 

de conteúdo”.4 Mas a falta de precisão do conceito de efeito devolutivo não é o único 

problema causado por seu gigantismo. 

Sob outro aspecto, a hipertrofia do efeito devolutivo como categoria processual 

gerou um problema de esquizofrenia conceitual: ora o efeito devolutivo é uma marca da 

dispositividade, pois tantum devolutum quantum appellatum, servindo para denotar que são 

os capítulos da decisão efetivamente impugnados que são devolvidos; ora o efeito devolutivo 

é um forte corolário do princípio inquisitivo, servindo de justificativa para a cognição e a 

resolução, pelo órgão judicial, de questões que não foram suscitadas no recurso. O conceito 

não pode “servir a dois mestres”, especialmente quando são perfeitos opostos, verdadeiros 

nêmeses na estruturação do procedimento e dos poderes dos sujeitos processuais. O efeito 

devolutivo não pode ser, ao menos não consistentemente, fruto do princípio inquisitivo e do 

dispositivo.5 

Esse agigantamento conceitual do efeito devolutivo está diretamente vinculado à 

quase supressão da noção de impugnação, esta, sim, verdadeiramente ligada à manifestação 

de vontade e ao princípio dispositivo. 

Para bem perceber a situação, é fundamental lançar olhares sobre as matérias 

decididas em grau recursal e as razões que as levam a serem decididas. 

As matérias objeto do juízo recursal podem ser divididas em dois grupos, de acordo 

com a causa autorizativa de seu exame no recurso: algumas questões podem e devem ser 

decididas porque a parte as colocou à decisão do órgão judicial, serão decididas porque assim 

                                                           
4  CINTRA, Antonio Carlos Araújo. Sobre os limites objetivos da apelação, cit., p. 5. 
5  Com muita perspicácia, ao tratar da apelação, percebeu-se que: “Extraí-la do princípio dispositivo criou 

problema grave onde o princípio dispositivo e o inquisitivo se combinam”. Portanto, já apontou, ainda que 

de maneira rápida e sucinta, a problemática aqui desvelada: PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, tomo VII, p. 

171. 
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se demandou; por sua vez, outras questões serão decididas porque o órgão judicial tem o 

poder de resolvê-las, isto é, mesmo sem existir demanda ou requerimento das partes – 

independentemente da vontade delas –, é possível a decisão dessas questões porque a lei 

atribuiu poder decisório sobre elas. 

No primeiro caso, há impugnação. A demanda recursal é o ato jurídico que gera o 

dever de resolução da questão. Há atribuição de larga importância à vontade. Fala-se em 

impugnação em senso próprio, em observância à sua origem etimológica: in-pugnare. Tem 

importância tanto o momento inicial de negação, que se volta contra a decisão recorrida, 

quanto a noção de “pugnar” como combate e exigência.6 Soma-se o ataque ao pleito pela 

eliminação de uma realidade desfavorável, concretizada na decisão contra a qual se lamenta 

a injustiça ou invalidade.7 

No segundo caso, há devolução. A possibilidade de resolver questões não 

impugnadas decorre do ato-fato da interposição do recurso, diante da previsão em norma 

jurídica de autoridade do órgão judicial para resolvê-las. Há, na situação, irrelevância da 

vontade. Basta haver a impugnação de determinado capítulo decisório que outros capítulos 

e questões, mesmo que não tenham sido suscitados pela parte, podem ser resolvidos pelo 

órgão judicial ao ensejo de decidir o recurso. 

Ao se atribuir larga importância à causa de pedir e ao pedido recursal, tem-se um 

sistema que reputa relevante o respeito à vontade e à autodeterminação das partes. Todavia, 

quando se dá amplo campo de atuação ao efeito devolutivo, decresce-se correlatamente a 

relevância da vontade, ganhando espaço a autoridade judicial e a busca oficial por justiça. 

Quanto maior a amplitude concedida ao efeito devolutivo, compreendido como a 

devolução automática de questões ao órgão judicante superior, menor é o terreno que se 

concede para a vontade e a autodeterminação das partes. A força e a amplitude do efeito 

devolutivo definem a capacidade dos sujeitos processuais parciais de determinarem a 

cognição e a decisão de questões pelo juízo recursal.8 

Cada sistema jurídico, portanto, modula a estruturação do objeto do recurso a partir 

da escolha entre opções que privilegiam a vontade e a participação, que se tornam elementos 

                                                           
6  STANKIEWICS, Antoni. Comentario exegético al Codigo de Derecho Canónico. 3ª ed. Navarra: 

Universidad de Navarra, 2001, v. IV/2, p. 1613. 
7  PUNZI, Carmine. Il processo civile – sistema e problematiche. 2ª ed. Torino: Giappichelli, 2010, p. 351.   
8  VERDE, Giovanni. Diritto processuale civile. 5ª ed. Aggiornamento a cura di Ferrucio Auletta, Gian Paolo 

Califano, Giuseppe della Pietra, Nicola Rascio. Bologna: Zanichelli, 2017, v. II, p. 212. 
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eficientes para a restrição do poder decisório, ou optam por prescindir de elementos volitivos 

em prol de maior controle, autoridade e busca por justiça. 

Esta última é a opção feita pelo sistema recursal brasileiro, que ganhou elevado 

prestígio doutrinário, provavelmente de modo inconsciente. 

De todo modo, a despeito do juízo de valor que se possa fazer acerca da escolha 

normativa feita no Brasil, do ponto de vista da ciência do processo, parece que é necessário 

realizar uma maior e melhor depuração conceitual. O efeito devolutivo não pode ser, ao 

mesmo tempo, manifestação da vontade das partes e da autoridade judicial, não há como 

representar a efetiva impugnação de questões e a irrelevância da impugnação, e é impossível 

que tenha simultaneamente a natureza de ato jurídico e seu efeito e a de ato-fato e seu efeito. 

O problema conceitual é tão agudo que se referir apenas a “efeito devolutivo”, sem 

distinguir se no sentido horizontal ou vertical, é insuficiente para a adequada comunicação 

– quem escuta a mensagem pode pensar duas coisas completamente diversas. Não é sensato 

que a dogmática processual baseie relevante parte das construções de Teoria Geral dos 

Recursos sobre um conceito erodido de significado e inquinado de contrariedades. 

 

2.2. Ainda sobre o gigantismo do efeito devolutivo: necessidade de atrelá-lo 

ao mérito dos recursos 

Outro problema, porém de ordem mais técnica, é que a doutrina simplesmente 

repete de maneira incessante que o efeito devolutivo é o efeito mínimo de qualquer recurso 

e que, por isso, todo recurso interposto gera sempre devolução. Diz-se, enfim, que, no 

mínimo, o recurso devolverá as questões para análise do órgão judicante ad quem.9 

Essa perspectiva do efeito devolutivo, agigantada, não é consistente com a 

descrição que se faz de sua função. Descrição, diga-se de passagem, com a qual a doutrina é 

concorde. O propósito, aqui, não é revelar algo que a doutrina deixou de enxergar, mas 

apenas demonstrar que a importância genérica do efeito devolutivo não condiz com a sua 

operação específica. 

Não é todo recurso que gera o efeito devolutivo, necessariamente. Também não é 

“o efeito mínimo” dos recursos, já que muitos podem deixar de produzi-lo: embora o efeito 

                                                           
9  Veja-se o item 6.2 do Capítulo 1, com a descrição da compreensão doutrinária sobre o tema. 
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devolutivo seja tradicional nos recursos, não é um atributo inseparável deles.10 Isso por uma 

razão simples: o efeito devolutivo decorre da admissão do recurso.11 

Ora, como a devolução enseja que as questões analisadas pelo juízo a quo sejam 

analisadas pelo juízo recursal, isto é, a transferência do mérito e da relação processual 

desenvolvida até então, é evidente que o efeito devolutivo incide sobre a análise do mérito 

recursal. É na resolução do mérito do recurso que as questões processuais ou relativas ao 

direito substancial versadas no primeiro grau serão examinadas. O mérito do recurso, que 

pode versar sobre o mérito do processo ou sobre questões ligadas ao processo em si, é que 

funciona a partir da devolução.12 

Antes de chegar a elas, no entanto, é fundamental que o recurso seja admitido.13 

As questões de admissibilidade do recurso são indiferentes ao efeito devolutivo. 

Não há qualquer sentido em dizer que, para analisar a admissibilidade de um recurso, seria 

necessário o efeito devolutivo. A admissibilidade do recurso decorre dele próprio, como ato 

jurídico processual, levando em consideração a forma, contexto e condições de seu exercício. 

Não se devolvem as questões ligadas à admissibilidade recursal, até porque são questões que 

surgem apenas com a interposição do recurso, são exclusivas do juízo recursal – seja ele 

provisório ou definitivo, independentemente do órgão que o exerça. 

Quando um tribunal deixa de conhecer o recurso, porque não houve preparo ou 

porque ele não atacou todos os fundamentos da decisão impugnada, o efeito devolutivo é 

totalmente irrelevante. Ele não se produziu. O tribunal conheceu do ato recursal em si, porém 

não das questões ligadas ao processo ou à res in iudicium deducta analisadas pelo juízo a 

quo. Não há, definitivamente, que se falar em efeito devolutivo quando o recurso esbarra no 

juízo negativo de admissibilidade. 

Ocorre que, especialmente no direito brasileiro, o efeito devolutivo assumiu uma 

importância desproporcional em relação ao seu verdadeiro significado, injustificadamente. 

Como a devolução imbrica-se com a transferência de questões relacionadas ao objeto do 

                                                           
10  PROVINCIALI, Renzo. Delle impugnazioni in generale. Napoli: Morano, 1962, p. 42. 
11  MOREIRA, José Carlos. O juízo de admissibilidade no sistema de recursos civis. Rio de Janeiro: Borsói, 

1968, p. 32. 
12  “Vencida a barreira constituída pelo conjunto das condições de admissibilidade, abre-se ao órgão ad quem 

o mérito da apelação. A essa possibilidade de apreciar o pedido formulado no recurso (art. 1.010, V), em 

razão da respectiva admissibilidade, calha designar de efeito devolutivo” (ASSIS, Araken de. Manual dos 

recursos. 9ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 518). Aponta nesse sentido, porém mais timidamente: BARIONI, 

Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação. São Paulo: RT, 2007, p. 31-32. 
13  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O que significa “não conhecer” de um recurso? Temas de direito 

processual (Sexta Série). São Paulo: Saraiva, 1997, p. 125-126. 
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processo, não é acertado generalizar sua aplicação em qualquer recurso e, muito menos, 

como algo natural ou necessário à interposição do recurso. Historicamente, inclusive, não se 

outorgou essa importância ao efeito devolutivo, já que se destacava que o efeito suspensivo 

era produzido por qualquer recurso, enquanto o devolutivo apenas pelos recursos 

efetivamente recebidos.14 

Desse modo, há grave equívoco na concepção do efeito devolutivo como inerente 

aos recursos cíveis: a sua produção dá-se a partir do ingresso no mérito. Apenas há que se 

falar em devolução quando o tribunal passa a examinar questões de mérito, isto é, após 

superar, mesmo que provisoriamente, o juízo de admissibilidade. 

Note-se que essas noções não são refutadas pela doutrina, especialmente ao tratar 

da admissibilidade dos recursos. O problema é que, a mesma doutrina, quando analisa de 

modo genérico o efeito devolutivo, costuma indicar que se trata de efeito essencial, efeito 

mínimo, que é produzido por todos os recursos, etc. Essa perspectiva é que deve ser 

corrigida.  

Assim, é incorreta a lição doutrinária que torna essencial a qualquer recurso o efeito 

devolutivo. Não há devolução no total dos recursos. Há devolução unicamente se se supera 

a admissibilidade do recurso. São os recursos admissíveis que devolvem as questões de 

mérito e processuais examinadas na instância inferior. 

O efeito de quase todo recurso, mesmo dos inadmissíveis, com exceção dos 

recursos intempestivos, é o efeito obstativo, que impede a preclusão (ou o trânsito em 

julgado). Todo recurso estende a relação processual, mesmo os intempestivos, diante da 

relação processual recursal decorrente de seu exercício. Esse efeito, realmente, não se pode 

afastar de qualquer ato processual que se conceba como efetivo recurso.15 

 

2.3. Incapacidade de o efeito devolutivo representar o nível discursivo do 

recurso: referência exclusiva aos limites objetivos da demanda original 

O efeito devolutivo tem como referência, sempre, os limites objetivos da demanda 

originária. O conceito foi cunhado e é trabalhado para designar as questões de mérito do 

                                                           
14  “Tuttavia – a differenza degli effetti sospensivi, che come abbiam visto si producevano in ogni caso, 

immediatamente, pel fatto stesso della domanda d’appello e almeno sino a quando sarebbe venuto in chiaro 

se questa fosse recepta vel non –, l’effetto devolutivo si produceva invece solo in caso di appellatio recepta” 

(ORESTANO, Riccardo. L’appello civile in diritto romano. 2ª ed. Torino: Giappichelli, 1966, p. 409). 
15  Percebeu se tratar de efeito essencial: ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 9ª ed. São Paulo: RT, 2017, 

p. 278-279. 
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processo em primeiro grau que são entregues à decisão pelo recurso. A visão tradicional do 

efeito devolutivo, que foi positivada no direito brasileiro quanto à apelação, é a de que basta 

delimitar o capítulo da decisão impugnada (extensão) que, havendo clareza quanto à parcela 

da decisão que a parte lamenta, todas as questões a ela pertinentes, da demanda ou da defesa, 

que se encontrem deduzidas em primeiro grau, e mesmo aquelas questões que não foram 

abordadas na sentença, assim como as questões cognoscíveis de ofício, serão conhecidas 

pelo tribunal (profundidade).  

O efeito devolutivo serve de ponte para transportar as questões pertinentes ao 

processo de primeiro grau ao processo de segundo grau.16 

Ao se perguntar o que está abarcado pela profundidade do efeito devolutivo, a 

resposta, de modo inevitável, recairá sobre as questões que circundaram a tomada de decisão 

no primeiro grau. Devolve-se tudo.17 Essa é a raiz histórica deste conceito e sua vocação 

funcional, que é preservada, em parte significativa, no seu perfil de direito positivo. 

Assim, a percepção do efeito devolutivo liga-se à renovação do curso da mesma 

causa e, mais do que ao direito à correção de erros, ao direito a uma nova decisão de mérito.18 

Isso é algo que fica mais claro ao se observar a sua raiz histórica: no direito romano pós-

clássico, no medievo e até mesmo nas Ordenações, a apelação, que era o recurso por 

excelência, impugnava apenas a injustiça da sentença, isto é, os errores in iudicando. As 

invalidades processuais, causadas por errores in procedendo, tornavam nula a sentença – 

vício este que tinha um significado específico, mais ligado à inexistência, como concebida 

hoje –, que poderia ser atacada a qualquer tempo, no direito comum, pela chamada querela 

nullitatis.19 Nessa época, portanto, era importantíssimo diferenciar os vícios da sentença: se 

                                                           
16  “Vigeva, infatti, sai pure con certe limitazioni, il principio dell’effetto devolutivo dell’appello, che 

comportava, appunto, la piena cognizione del giudice superiore sulle domande decise in primo grado” 

(DENTI, Vittorio. La giustizia civile. 2ª ed. Bologna: Il Mulino, 2004, p. 180-181). 
17  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, VII, cit., p. 

142. 
18  CALAMANDREI, Piero. Appello. Opere giuridiche. Napoli: Morano, 1979, v. VIII, p. 445. 
19  “Sententia nulla in origine equivale a sentenza inesistente (nec ulla sententia) e così radicalmente inefficace 

e, come tale, suscettibile di venire accertata in ogni momento ed in qualunque sede giudiziale od 

extragiudiziale, senza che all’inizio fosse, a tal riguardo, predisposto alcun rimedio specifico. 

Successivamente, emerse uno strumento, quello della actio nullitatis sententiae, azione, in origine di primo 

grado, che, in seguito, per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, venne assoggettata (dalle legislazioni 

statutarie dei comuni italiani) ad un termine seppur lungo per quasi tutte le nullità, rese così suscettibili di 

sanatoria: è questa la fase storica della c.d. querela nullitatis, ormai impugnazione anch’essa, ma riservata 

alle invalidità dovute a violazioni di norme processuali” (CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle 

sentenze e dei lodi. 3ª ed. Milano: CEDAM, 2012, c. 1, item 2.2 – versão digital). 
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de injustiça ou mérito, ou se de legalidade ou processo.20 Essa diferença impactava 

diretamente no meio para atacá-la: o apelo ou a impugnação para reconhecimento de 

nulidade, respectivamente. É só modernamente que o apelo vem a se tornar o remédio para 

atacar as sentenças injustas e nulas.21 

Nos sistemas jurídicos contemporâneos, quase todos os vícios que tornam a 

sentença nula foram absorvidos como causas para sua impugnação, em vez de servirem 

eficazmente como uma causa para uma ação de nulidade.22 Com a evolução do direito 

processual e o avanço e melhor estruturação do direito recursal, as ações de declaração 

(ou decretação) de nulidade tornaram-se demandas recursais.23 

Hoje, portanto, os errores in procedendo, assim como desde a origem ocorre com 

os errores in iudicando, servem de causa para o recurso.24 

Essa origem histórica é sensível, ainda, no tratamento dos recursos cíveis, apesar 

de atualmente a natureza do vício da decisão ser irrelevante para a definição do cabimento 

do meio de impugnação. É que o efeito devolutivo está atrelado à injustiça da decisão, o que 

é natural, já que surgiu justamente para explicar o remédio contra ela. Na verdade, é preciso 

colocar a questão no seu devido enquadramento: é que a injustiça, no passado, não era, 

propriamente, um vício da sentença, isto é, não se fazia uma conexão entre a injustiça da 

                                                           
20  Essa divisão, no entanto, recebeu importantíssima crítica, à qual se adere: “Ma vi è una ragione molto più 

profonda ed importante, che induce al rigetto della riferita costruzione teorica. Al di sotto di essa, invero, 

circola l’idea, più o meno esplicitamente espressa, che possa darsi una sentenza giusta nel contenuto (quindi 

sostanzialmente conforme al diritto) anche se viziata processualmente, quindi nulla. Riappare così la 

scissione, da noi sempre avversata, tra diritto sostanziale e processo strumentalmente inteso, figlia della 

angusta ed insufficiente concezione normativistica del diritto, per cui la giustizia della sentenza sarebbe 

qualcosa di avulso e staccato dal processo giurisdizionale, che ha condotto alla sua emanazione. Anche se 

la legge del processo venga violata, infine e ciò malgrado il giudizio può essere nella sostanza 

giuridicamente corretto; da qui breve è il passo per l’ulteriore illazione: si può giungere alla ‘giustizia’ 

indipendentemente dalla regolarità formale del processo”. 

“Detto questo, basta davvero poco per dimostrare tutta la erroneità e pericolosità della esposta concezione, 

poiché, come costantemente avvertito, non è assolutamente lecito né possibile astrarre le sentenze dal modo, 

in cui si perviene alla loro formazione ed emanazione. La sentenza è egualmente ingiusta e viziata tanto se 

venga violata la norma processuale, quanto se venga violata la norma sostanziale, e ciò non tanto e non solo 

perché la violazione della prima costituirebbe un sintomo della eventuale violazione anche della seconda, 

ma per la più essenziale ragione che al di fuori della legge del processo non esiste un giudizio, ma un atto 

di arbitrio, e l’arbitrio, qualunque sia il suo contenuto sostanziale, è la massima espressione dell’ingiustizia” 

(MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile. 8ª ed. Milano: CEDAM, 2018, volume II, p. 568).  
21  LIEBMAN, Enrico Tullio. Appunti sulle impugnazioni. Milano: La Goliardica, 1959, p. 2-3. Ver, sobre 

essa transformação: CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., c. 1, item 2.3. 
22  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, V, cit., p. 230-232. 
23  “A apelação do direito brasileiro contém a impugnativa da injustiça e a querela de nulidade, apagada, afinal, 

a distinção romana entre meio contra a injustiça e impugnabilidade, sem prazo, da inexistência” (PONTES 

DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, VII, cit., p. 154). 
24  Chega-se a defender, inclusive, que a distinção se tornou obsoleta e legalmente irrelevante: PINTO, Rui. O 

recurso civil. Uma teoria geral. Lisboa: AAFDL, 2017, p. 81-82. Em sentido contrário: CONSOLO, 

Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., c. 1, item 2.4. 
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sentença e a sua ilegalidade, aquela não era vista como um tipo desta. Como bem percebeu 

CERINO-CANOVA, a ilegalidade era uma característica dos errores in procedendo, enquanto 

a injustiça advinha de uma exigência pré-legislativa, pelo que o recurso não teria por suposto 

um vício, mas o direito a um segundo grau de jurisdição.25   

Logo, a concepção original do recurso e do efeito devolutivo está ligada à discussão 

do mérito do processo, não aos vícios processuais. O recurso e o efeito devolutivo que o 

acompanha surgem para viabilizar uma segunda decisão sobre a mesma demanda.26 

Apenas essa guinada histórica já tornaria o efeito devolutivo, como concebido em 

sua origem, um conceito parcialmente antiquado para descrever os limites objetivos do 

recurso. Aquele que se dedicar à leitura do que se diz ser o efeito devolutivo com os errores 

in procedendo em mente, percebe com facilidade como o conceito, mesmo hoje, ainda 

remanesce atrelado aos errores in iudicando.27 

Mas não é apenas isso. 

Como o efeito devolutivo corporifica a noção de reexame da decisão, as razões 

deduzidas pelas partes para impugnar a decisão tornam-se merecedoras de pouco prestígio. 

Uma vez que o efeito devolutivo já preenche o juízo recursal com todo o  material para 

decidir a demanda original, é pouco relevante, ou até mesmo irrelevante, aquilo que o 

recorrente traz em suas razões como crítica específica.28 Não é à toa que, por muito tempo, 

tinha-se a juntada de razões do recurso como algo meramente facultativo e, ainda hoje, 

existem precedentes judiciais que admitem recursos em que se procede com a mera 

reprodução de razões anteriores à decisão impugnada.29 Como a profundidade do efeito 

                                                           
25  CERINO-CANOVA, Augusto. Le impugnazioni civili – struttura e funzione. Padova: CEDAM, 1973, p. 

26-33. 
26  Essa característica é tão notável que, observando o c.p.c. italiano, chegou-se à conclusão de que a quase 

totalidade dos dispositivos referem-se ao apelo contra injustiça, existindo apenas dois para regrar, de modo 

insuficiente, a função do recurso de apelação de combater invalidades: LUISO, Francesco Paolo. Invalidità 

della sentenza e mezzi di gravame. Rivista di diritto processuale. Padova: CEDAM, v. LXIV, n. 1, 2009, 

p. 15-16. Também destaca a incompletude do regramento, embora de maneira mais particular: LIEBMAN, 

Enrico Tullio. Le nullità processuali e il giudizio di impugnazione. Rivista di diritto processuale. Padova: 

CEDAM, v. XXV, n. 1, 1970, p. 201-205.   
27  Recomenda-se, inclusive, que se faça o teste no item 6.2 do Capítulo 1, onde várias ideias acerca do efeito 

devolutivo foram reproduzidas e algumas delas transcritas. 
28  PUNZI, Carmine. Il processo civile – sistema e problematiche, II, cit., p. 435. 
29  Defendia a correção desse entendimento: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao 

Código de Processo Civil, VII, cit., p. 165. Em sentido contrário, acertadamente: “Em princípio, a diretriz 

significa que o recurso dotado de motivação per relationem, no qual o recorrente se reporta a alegações 

expendidas anteriormente à emanação do ato impugnado, é inadmissível. A remissão a peças anteriores, a 

exemplo da contestação ou das razões finais, revela-se insuficiente” (ASSIS, Araken de. Manual dos 

recursos. 9ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 256). Também contrariamente a essa possibilidade: FERREIRA 

FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2001, v. 7, p. 95. 
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devolutivo permite a cognição de todas as questões, coloca-se o julgador do segundo grau 

na posição do julgador de primeiro grau, para que profira a decisão como entende que deveria 

ter sido proferida. 

A valorização da vontade e a racionalização do processo, assim como o contributo 

de teorias argumentativas, fortaleceram a dialeticidade, que exige do recurso mais do que a 

mera impugnação genérica. A concepção participativa do processo exige o assim chamado 

contraditório substancial e, na esfera recursal, reclama a efetiva descrição do erro cometido 

na decisão ou na condução do procedimento para sua prolação, bem como a justificação da 

reforma pretendida, tornando-se necessário que o recorrente elucide porque o entendimento 

judicial ou o procedimento contraria norma jurídica, do mesmo que exponha o que, no seu 

entendimento, deveria ter sido feito. 

A parte exerce um controle racional sobre a atividade jurisdicional, no qual precisa 

se desincumbir do seu ônus de argumentar: apontamento de uma conduta ou omissão 

judicial relevante; indicação da norma que exigia atuação diversa; descrição da correta forma 

de atuação, conforme o ordenamento jurídico. Esse iter argumentativo é essencial para que 

se considere uma impugnação efetivamente fundamentada, de modo a estabelecer a exigida 

dialeticidade com o ato judicial atacado (art. 932, III, do CPC). 

No entanto, o efeito devolutivo não auxilia a chegar nessa especificidade 

argumentativa. Pelo contrário, ele é um desestímulo à dialeticidade.30 Realmente, em 

sistemas em que se adota a devolução automática, chega-se a afirmar que é natural não exigir 

a motivação do recurso, já que ele ocasiona o julgamento da mesma demanda em nova fase.31 

O efeito devolutivo previsto no direito brasileiro enseja o reexame livre, pleno e 

direto do objeto do processo, de modo que o recurso não é muito mais que uma ponte que 

permite ao juízo recursal alcançar a demanda originária para julgá-la novamente. No juízo 

recursal, norteado pelo amplíssimo efeito devolutivo, não se exige que se proceda com a 

declaração de erros da decisão impugnada e com a reparação de tais erros, mas se permite à 

Corte responsável por julgar o recurso alcançar a sua própria conclusão a partir da apreciação 

dos dados fornecidos pela demanda originária e pela atuação subsequente das partes.32 

                                                           
30  “Eis um paradoxo: o órgão recursal não está vinculado à motivação do recurso, mas, ao mesmo tempo, tem-

se que a motivação é importante para compreender a extensão do pedido recursal” (ELIAS, Carlos Eduardo 

Stefen. Apelação – Os limites objetivos do efeito devolutivo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 39).  
31  COSTA, Agustin. El recurso ordinario de apelación en el proceso civil. Buenos Aires: Asociacion de 

Abogados de Buenos Aires, 1950, p. 45. 
32  “Il diritto di appello non è dato, dunque, in quanto la sentenza appellata sia difettosa, ma in quanto la 

sentenza appellata è di primo grado; esso non è il diritto a ottenere una sentenza più favorevole di quella 
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Desse modo, o sistema processual, a partir do efeito devolutivo, emite um comando 

no sentido de ignorar as razões recursais. Isso porque há uma diferença no nível 

argumentativo do recurso em relação à demanda original.  

A motivação do recurso e o seu pedido prestam-se ao exame crítico da decisão, que 

pressupõe a análise de erros jurídicos cometidos na decisão – erros esses que podem ser na 

valoração da prova, certamente regulada juridicamente. A causa do recurso é, enfim, mais 

específica. O sistema jurídico, ao exigir a motivação específica do recurso, impulsiona para 

que a decisão seja proferida levando em consideração essa motivação; afinal, não faria 

sentido exigir a dedução de razões críticas específicas na impugnação da decisão como um 

mero requisito de estilo.33 

Por outro lado, a demanda originária põe-se sem constrições, porquanto sua relação 

é direta com o direito material afirmado, com os relatos fáticos das partes e com as provas 

produzidas. Ao analisar a demanda e as exceções deduzidas, o juiz constrói a solução a partir 

dos elementos do processo. Examina as causas de pedir, os argumentos fáticos, provas e 

argumentos jurídicos utilizados, bem como as exceções, e chega à sua conclusão quanto à 

res in iudicium deducta. O efeito devolutivo permite que o tribunal simplesmente profira 

nova decisão sobre a demanda originária, ou parte dela, quando a devolução for parcial. 

É por isso que a doutrina afirma, em sistemas em que o efeito devolutivo é intenso, 

que o objeto de cognição do juízo de segundo grau é “diretamente a controvérsia já 

decidida”, e não tanto a sentença impugnada ou os reclamos feitos pela parte recorrente.34 

Como já se viu, a doutrina defende que o efeito devolutivo, sobretudo na apelação, enseja 

um reexame da relação jurídica material: transportam-se as questões relativas à causa para o 

tribunal. A causa tem um novo curso no tribunal. Se é assim, o efeito devolutivo torna o 

nível argumentativo do recurso, que é o da crítica à decisão, um esforço pouco relevante, 

pois ele mesmo transfere a causa ao juízo recursal.35 

                                                           
appellata, ma il diritto a ottenere dal giudice superiore una nuova sentenza di merito (che può anche avere 

lo stesso contenuto della prima). Oggetto del giudizio di appello non è la sentenza del primo giudice, ma 

direttamente il rapporto controverso” (CALAMANDREI, Piero. Appello. Opere giuridiche, cit., v. VIII, p. 

445).  
33  CAPORUSSO, Simona. La “consumazione” del potere d’impugnazione. Napoli: Edizione Scientifiche 

Italiane, 2011, p. 159. 
34  LIEBMAN, Enrico Tullio. Appunti sulle impugnazioni. Milano: La Goliardica, 1959, p. 19. No mesmo 

sentido, destacando “a radical diversidade” entre as razões do recurso e as da demanda: POLI, Roberto. I 

limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie. Padova: CEDAM, 2002, p. 443. 
35  Veja-se, por exemplo, que se fala que, nos recursos, “através de tôdas as fases por que passa o feito, ela – 

a relação jurídica processual – permanece una: conduz a um provimento substancialmente uno do órgão 

judicante, a qualidade jurídica das partes é sempre a mesma, a causa de pedir (para o autor ou para o réu) é 
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Com efeito, há uma diferença que não se pode ignorar entre o exame da causa (ou 

o reexame dela) e o exame de críticas à decisão, ou, mais especificamente: uma coisa é o 

julgamento, e outra é o metajulgamento.36 Uma coisa é decidir sobre o objeto do processo 

ou sobre a admissibilidade do processo; coisa diversa é decidir sobre correção da decisão 

proferida na instância inferior: aqui, trata-se de decisão que examina a correção de decisão. 

Por isso se afirma com razão que a valorização dos motivos específicos do recurso resulta 

diretamente na perda de importância do efeito devolutivo.37 

Eis o paradoxo: o efeito devolutivo promove uma nova decisão da demanda 

originária e a fundamentação específica do recurso impulsiona para a decisão da demanda 

recursal. 

Numa imagem: em regra, o efeito devolutivo provoca um retrocesso do juiz de 

segundo grau para a posição em que se encontrava o juiz de primeiro grau, a fim de que este 

profira a decisão que entenda ser correta na posição daquele; por outro lado, o ônus de 

impugnar especificamente promove o progresso da posição: o juiz de segundo grau avança 

no procedimento a partir da decisão impugnada e das críticas contra ela para decidir se o 

recorrente tem direito ou não ao reparo ou desfazimento da decisão. 

Isso é bem percebido por CONSOLO, que, ao analisar a obsolescência da divisão 

entre meios de gravame e meios de impugnação, destaca que, embora a repartição não sirva 

mais para representar o direito positivo italiano, tem uma função didática: demonstra que, 

quanto mais forte e intenso o efeito devolutivo, por permitir uma livre análise do material 

conhecido em primeiro grau, menos importante é a definição das críticas à decisão pela 

parte.38 O contrário, evidentemente, ocorreria nos meios de impugnação em sentido estrito.39 

Realmente, por meio de uma atuação particularmente intensa do efeito devolutivo, 

que ainda se vê no direito brasileiro, ignoram-se as razões específicas do recurso para que se 

torne possível retornar às questões como foram deduzidas em primeiro grau. A devolução 

                                                           
a mesma, o objeto do pedido é o mesmo” (FAGUNDES, Miguel Seabra. Dos recursos ordinários em 

matéria civil. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 204-205).  
36   TESHEINER, José Maria Rosa. Em tempo de reformas – o reexame das decisões judiciais. Meios de 

impugnação ao julgado civil – Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. Adroaldo Furtado 

Fabrício (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 385. 
37  PUNZI, Carmine. Il processo civile – sistema e problematiche. 2ª ed. Torino: Giappichelli, 2010, v. II, p. 

407-408. 
38  CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., c. 1, item 2.4. 
39  “Diverso è il problema nelle impugnazioni in senso stretto, in cui al giudice vengono sottoposti dei vizi da 

cui la sentenza impugnata è (asseritamente) inficiata; per cui la volontà della parte ha un rilievo minore, in 

quanto l’ambito della cognizione del giudice è in misura maggiore preindividuato” (LUISO, Francesco 

Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 383). 
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de questões discutidas e resolvidas ou não, e até mesmo das questões que não chegaram a 

ser suscitadas, torna o parâmetro para decisão em grau recursal o mesmo do primeiro grau, 

o que elimina a importância do discurso crítico próprio do grau recursal.40 Note-se que o 

recurso é linguagem que, como tal, avalia a linguagem no processo de primeiro grau; 

metalinguagem, portanto. Em síntese, pode-se concluir que a dialeticidade do recurso 

levaria a um julgamento sobre o acerto ou o equívoco do julgamento, enquanto o efeito 

devolutivo leva a um rejulgamento. 

Desse modo, ao se trabalhar com efeito devolutivo, enseja-se a quebra da 

especificidade desse nível argumentativo, o que sujeita o julgamento recursal a uma séria 

problemática, decorrente dessa desorganização normativa. Trata-se, enfim, de um conceito 

totalmente inadequado para representar uma estruturação do procedimento recursal que 

valorize e respeite a dialeticidade entre ato decisório e impugnação. 

 

2.4. Ampla abertura para o caos pragmático decorrente da opção pela devolução 

integral somada à exigência de causa de pedir recursal 

Neste item, a pretensão é demonstrar que a má elaboração teórica do efeito 

devolutivo, de caráter conceitual e que acabou sendo absorvida no direito positivo (itens 2.1 

e 2.2), gera, além do problema conceitual em si, uma grave incapacidade representativa, que 

simplesmente não consegue alcançar a especificidade da demanda recursal (item 2.3). Isso 

faz com que a argumentação acerca das ilicitudes da decisão seja, senão uma fração invisível 

ou obscura da argumentação jurídica, ignorada na tomada de decisão. 

Agora, chega-se na ponta final da crítica. A primeira crítica leva à segunda, que, 

por sua vez, desemboca em grave problema prático. Há uma continuidade lógica entre a 

primeira, a segunda e a terceira crítica: a falha conceitual leva a um problema operacional 

que arrebenta na prática jurídica. Especificamente, o problema em destaque faz possível 

julgamentos com resultados equivocados, mediante a soma de votos heterogêneos, isto é, o 

                                                           
40  “Se o órgão recursal não está vinculado às razões trazidas nas razões da apelação, podendo assim perquirir 

outros pontos controvertidos resolvidos na sentença, não é de se imaginar que, para aquelas razões trazidas, 

o recorrente deva detalhar minuciosamente os porquês do erro na solução que lhe foi dada pela sentença” 

(ELIAS, Carlos Eduardo Stefen. Apelação – Os limites objetivos do efeito devolutivo. São Paulo: Atlas, 

2010, p. 41). 
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agrupamento de manifestações de juízes que não coincidem.41 Tudo isso legitimado pela 

operacionalidade do efeito devolutivo. 

O efeito devolutivo não serve para fornecer de modo preciso os limites da prestação 

jurisdicional recursal. Insista-se, a própria ideia de efeito devolutivo foi construída sob a 

concepção de que os segundos limites são desnecessários: a demanda original é a barreira 

que o julgamento não pode deixar de observar, sendo que o efeito devolutivo faz a causa 

subir ao órgão judicial ad quem.42 Os limites objetivos eram aqueles postos pela demanda, 

nada tendo a ver com o exercício do recurso, que simplesmente provoca o reexame dela.43 

Por que, então, construir outro muro, quando se via claramente aquele anterior posto com 

firmeza? 

A noção de recurso como entrega da causa à autoridade judicante superior se erodiu 

muito, a ponto de não mais representar o ato de impugnação em nenhum sistema de direito 

ocidental. Vê-se, ao contrário, um movimento no processo no sentido de valorizar a vontade, 

que, no sistema recursal, é corporificada pelas razões do recurso. Por isso as crescentes 

exigências de sua fundamentação (art. 932, III, do CPC). Todavia, o âmbito de devolução só 

sofre recorte volitivo no sentido horizontal, vez que a extensão dos capítulos devolvidos é 

que pode ser controlada pelo pedido recursal. Quanto aos fundamentos da decisão, às causas 

e exceções deduzidas, às questões suscitadas, “é amplíssima, em profundidade, a 

devolução”.44 

É na fundamentação do recurso, em suas razões, que se aponta o ilícito cometido 

pela decisão, seja ele de cunho processual ou substancial. A causa petendi recursal é 

composta pelos vários errores in procedendo e in iudicando capazes de, autonomamente, 

sustentar um petitum recursal (pretensões recursais). É possível, inclusive, que vários dos 

                                                           
41  Destacando, em outro contexto, o problema da soma de votos heterogêneos, inclusive por ferir o princípio 

matemático de que não se somam qualidades distintas: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O que significa 

“não conhecer” de um recurso? Temas de direito processual (Sexta Série). São Paulo: Saraiva, 1997, p. 

130. 
42  “Si parla d’effetto devolutivo per indicare che l’interposizione dell’appello fa passare nel giudice di secondo 

grado la cognizione piena e immediata della controversia già decisa dal primo giudice” (CALAMANDREI, 

Piero. Appello. Opere giuridiche, cit., v. VIII, p. 447). 
43  Nesse sentido, divide em duas possibilidades de objeto da cognição na decisão do segundo grau: a 

controvérsia já decidida ou o exame da exatidão da sentença: CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle 

sentenze e dei lodi, cit., c. 2, item 1.3. O processualista italiano, antes da reforma de 2012, entendia que no 

direito italiano vigia como objeto do apelo a controvérsia já decidida. Tomando isso em consideração, o 

mesmo se pode dizer sobre o direito brasileiro, em que a decisão da apelação é mais ampla do que no 

sistema recursal italiano pós-1990. 
44  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, V, cit., p. 445. 
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erros apontados confluam para o mesmo resultado que se pretende com a prestação 

jurisdicional, seja esse a reforma ou a anulação da sentença. 

A opção pela irrestrita profundidade do efeito devolutivo, no entanto, torna 

diminuta a relevância das causas de pedir recursais: todas as questões conhecidas, assim 

como aquelas que poderiam ter sido conhecidas, são devolvidas para o órgão judicial.45 Isso 

se torna sensível nos recursos em que se pretende a reforma de uma decisão de mérito e é 

gritante no caso da apelação. Permite-se a fuga da causa impugnandi, o que estimula um 

efetivo rejulgamento.  

Assim, o trabalho do tribunal tende a ignorar o recurso como ato crítico específico 

em dialeticidade com a decisão, uma vez que o próprio sistema recursal insta-o a voltar 

suas atenções para a justiça da decisão, de maneira global, o que significa o reexame da 

demanda e das exceções já deduzidas. Resultado: não examina a sentença à luz da crítica do 

recorrente; julga, pela segunda vez, a res in iudicium deducta.46 

Essa opção não ocorre impunemente: ao se ignorar analiticamente o objeto do 

recurso, causa-se uma total confusão no seu julgamento, que é capaz de revelar decisões 

totalmente infiéis ao resultado da deliberação. 

Perceba-se: seria possível dialogar no nível de causa de pedir recursal, 

especialmente no suposto erro judicial, proporcionando a gravitação do contraditório em 

grau recursal e da sua respectiva decisão em torno da existência ou não dos erros indicados 

e de possíveis causas para proferir decisão noutro sentido. Porém, o sistema processual, ao 

estabelecer o amplíssimo efeito devolutivo, com a transferência de todas as questões 

relativas à causa para o juízo recursal, estimula o aplicador a desconsiderar o nível de 

argumentação específico do recurso. Ao invés de trabalhar com a suscitada causa do 

                                                           
45  Nesse sentido, assim como agora ocorre aqui, afirmou-se quanto ao sistema italiano então em transição: 

“oggetto del giudizio d’appello rimaneva pur sempre il rapporto sostanziale controverso, devoluto al 

giudice superiore attraverso i motivi specifici di impugnazione i quali, a differenza dei motivi di ricorso per 

cassazione, costituivano solo lo strumento tecnico-processuale per individuare la parte del rapporto 

sostanziale e le questioni su cui il secondo giudice era nuovamente chiamato a pronunciarsi” (TEODOLDI, 

Alberto. I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella ‘iconoclastica’ del 2012. Rivista di 

diritto processuale. Padova: CEDAM, v. LXVIII, n. 1, 2013, p. 148). 
46  “Se o autor invocara dois fundamentos para o pedido, e o juiz o julgou procedente apenas por um deles, 

silenciando sobre o outro, ou repetindo-o, a apelação do réu, que pleiteia a declaração da improcedência, 

basta para devolver ao tribunal o conhecimento de ambos os fundamentos; caso, a seu ver, o pedido mereça 

acolhida justamente pelo segundo fundamento, e não pelo primeiro, o tribunal deve negar provimento ao 

recurso, ‘confirmando’ a sentença na respectiva conclusão, mediante correção dos motivos. Se o juiz julgou 

improcedente o pedido, examinando só o fundamento a, e omitindo-se quanto ao fundamento b, a apelação 

do autor permite ao tribunal julgar procedente o pedido, sendo o caso, quer pelo fundamento a, quer pelo 

fundamento b” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, V, cit., p. 

445-446). 
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equívoco como parâmetro para o resultado e tomá-la como procedente ou não, mediante a 

devolução o tribunal pode retomar a análise da própria demanda originária e proferir um 

rejulgamento.47 

Isso significa que a operação com efeito devolutivo, sobretudo nas impugnações 

contra o mérito, ao menos do modo como desenhada no direito positivo brasileiro, sujeita a 

deliberação colegiada ao desencontro. 

Perceba que cada um dos erros judiciais suficientes para a reforma é uma causa para 

o recurso e fundamenta uma pretensão recursal autônoma. A parte que cumula erros judiciais 

autônomos e suficientes para a reforma está cumulando pretensões recursais. Cada pretensão 

recursal, individualizada por sua causa, poderia ou não ter sido deduzida ou poderia ter sido 

objeto de um só ato recursal, formalmente falando. A parte pode deduzir a apelação só com 

o fundamento autônomo e suficiente para a reforma “X”, ou com o fundamento autônomo e 

suficiente “Y”, ou pode interpor o apelo com os fundamentos autônomos e suficientes “X”, 

“Y” e “Z”. São pretensões recursais cumuladas em um único recurso.  

Na hipótese de cumulação de pretensões recursais, mesmo que todas as três causas 

para recorrer levem à reforma da decisão, não há um único pedido de reforma, mas três 

diversas pretensões recursais, que são identificadas por suas diversas causae appellandi. 

Julgá-las indiscriminadamente é equívoco manifesto. Ocorre que o efeito devolutivo 

“mascara” as pretensões recursais ao entregar para decisão do tribunal todas as questões, 

escondendo que, na realidade, são vários recursos a serem decididos, substancialmente.48 

                                                           
47  Nesse sentido, embora BARBOSA MOREIRA a princípio discordasse do que ora se defende, acabava por notar 

e até defender posições nesse sentido – tem de se reconhecer, em contradição. O processualista, ao comparar 

a apelação com a rescisória, reconhece a distinção entre ambos os remédios: “O tribunal não verifica, 

primeiro, se o apelante, em razão do erro apontado, tem direito à cassação da sentença e à subsequente 

emissão de outro (e diverso) pronunciamento. Pronuncia-se, logo, sobre a matéria versada no recurso; e a 

sua decisão substitui a inferior (art. 512), tenha ou não conteúdo diferente” (BARBOSA MOREIRA, José 

Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, V, cit., p. 458). Adiante, com base nisso, conclui: “Quer 

isso dizer que a finalidade de controle é atingida por meio do rejulgamento. Para saber se a apelação é ou 

não fundada – ou, o que é o mesmo, se a sentença decidiu mal ou bem –, examina o órgão superior a própria 

causa, ou antes os aspectos dela que o recurso lhe devolve”. Como se vê, ele acaba percebendo que o que 

ocorre é um rejulgamento, embora insista na ideia, demonstrada incompatível, de que se trata de um 

controle.  
48  O fenômeno é mais grave, porém similar ao que ocorre com a cumulação de causas de pedir. Sobre esse 

último problema: “Ninguém duvidaria de que, se Tício primeiro intenta, sem êxito, despejar Caio, alegando 

que este infringira o contrato de locação, e formula depois o mesmo pedido, afirmando necessitar do prédio 

para seu próprio uso, são duas, e perfeitamente diferenciadas, as ações propostas. Mas, se Tício opta por 

fazer valer simultaneamente, num único processo, ambos os fundamentos, a visão do observador não raro 

se turva, e ele supõe contemplar, em vez de duas ações cumuladas, uma só ação de despejo” (BARBOSA 

MOREIRA, José Carlos. Julgamento colegiado e pluralidade de causas de pedir. Temas de direito 

processual (Terceira Série). São Paulo: Saraiva, 1984, p. 132). 
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Desse modo, em vez de os desembargadores votarem acerca de possíveis errores 

in iudicando, de modo compartimentalizado, votam sobre a justiça da decisão, de modo 

genérico, o que pode acarretar um total desacerto na contagem dos votos, nos quais 

normalmente se computa o resultado. Assim, em vez de se computar os votos de acordo com 

a presença ou não de um erro na decisão, computa-se a partir da solução que se entende justa 

de acordo com a causa petendi. 

Um exemplo pode ser esclarecedor: enquanto o recorrente pode ter se limitado a 

suscitar equívoco na interpretação da lei aplicável para a reforma da sentença, é possível que 

o relator vote pela reforma da sentença por ter como equivocada a solução de uma 

determinada questão fática. Outro julgador, dentro da mesma causa petendi e da mesma 

questão jurídica, pode votar pelo provimento do recurso com base na aplicabilidade de um 

precedente judicial. O terceiro julgador pode entender que a mesma causa de pedir e 

respectivo pedido deveriam ter sido acolhidos por conta da razão exposta no recurso: a 

interpretação dada ao dispositivo legal foi equivocada. Como a votação se dá em desatenção 

aos fundamentos do recurso, mas em atenção à demanda originária, o resultado dessa 

votação seria o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.49  

Isso porque, embora por motivos diferentes, os julgadores entenderam que a causa 

de pedir estivesse correta. No entanto, eles discordaram quanto ao erro judicial. Pode ser 

que, caso fosse levado em conta cada erro judicial, especificamente, o resultado fosse outro. 

É possível que a maioria do colegiado reputasse correta a leitura que foi dada ao dispositivo 

legal. É possível, também, que a maioria do colegiado entendesse que a questão fática foi 

                                                           
49  O raciocínio comum na doutrina é o que segue: “Antes de tudo, fique claro que há nítida diferenciação 

conceitual entre fundamentos da decisão e decisão propriamente dita, não só para fins de isolamento dos 

limites objetivos da coisa julgada material, como também para compreensão da diferença entre 

jurisprudência e precedentes. Pode haver uma deliberação em que compõe, pelo seu resultado, o grupo de 

casos da jurisprudência, mas, diante da falta de acordo entre os magistrados votantes quanto aos 

fundamentos, não pode ser considerado um precedente. A votação decomposta de cada questão no 

julgamento do recurso de apelação, por exemplo, onde agora haverá várias questões anteriores à sentença 

que podem ser suscitadas com preliminar das razões quanto das contrarrazões de recurso, não 

necessariamente deve ter o mesmo fundamento para fins de identificação das razões de decidir, pois, como 

se sabe, os Tribunais de Apelação (TJs e TRFs) são constitucionalmente considerados como Cortes de 

Justiça, ficando reservada a função de Cortes de Precedentes somente aos Tribunais Superiores, no âmbito 

dos recursos que lá são manejados, razão pela qual é desinfluente que, nas Cortes de Justiça, haja uma 

maioria com fundamentos diversos, desde que cheguem à mesma decisão para fins de definição do quórum 

vencedor a que se refere o art. 941 do CPC/15” (MARANHÃO, Clayton. Da ordem dos processos nos 

tribunais. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo: RT, 2017, v. 13, p. 91). Mais 

à frente, diferencia: “Todavia, quaisquer dessas situações não se confundem com o problema que pode 

surgir no julgamento colegiado quando há pluralidade de causas de pedir, hipótese em que se recomenda o 

julgamento destacado de cada uma delas, sendo certo que uma vez que haja divergência na fundamentação, 

mas convergência na decisão, cabe declaração de voto vencedor” (p. 93). 
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corretamente solucionada à luz das provas dos autos. Finalmente, pode ser que, se a questão 

tivesse sido devidamente deliberada, o colegiado reputasse, por maioria, inaplicável o 

precedente. É notável que, se a maioria do órgão julgador tivesse deliberado a partir da causa 

appellandi, ao invés de julgar o recurso como se estivessem decidindo a demanda originária, 

o resultado não teria sido a reforma por unanimidade, mas exatamente o oposto do 

alcançado: a manutenção, por maioria, da sentença. 

O problema ganha contornos não apenas nos estritos limites da proposta de uma 

Ciência Processual Civil mais consistente e coerente consigo mesma, mas também revela 

importantes consequências práticas, já que a causa de pedir do recurso é capaz de mudar 

totalmente a sorte que merecerá uma demanda recursal de acordo com a forma como ela é 

encarada. 

De um lado, se se perspectiva o recurso a partir da lente da demanda originária, fica 

bem claro que o resultado pode ser bem diverso daquele em que o recurso é visto a partir de 

seu próprio objeto. Decidir de acordo com a causa de pedir da demanda não é o mesmo que 

decidir acerca de possíveis erros judiciais cometidos na decisão impugnada, ou seja, é bem 

diferente de decidir com base na causa de pedir do recurso. E isso enseja uma questão de 

justiça. 

É que uma parte poderá ser manifestamente lesada com o desprezo da analítica do 

objeto do recurso. É possível, primeiro, que as questões deixem de ser efetivamente 

discutidas para a tomada de decisão, e, simplesmente, o julgador eleja o argumento que lhe 

parece mais importante e encampe-o como razão de decidir – o que não é nada demais, por 

si só –, sem submetê-lo ao colegiado. No final das contas, quando se reduz o nível crítico do 

recurso ao nível da causa originária, ocorre isto: permite-se que as questões particulares dos 

erros judiciais deixem de ser objeto de votação. 

Problema similar foi percebido por BARBOSA MOREIRA, ao examinar decisões 

colegiadas nas demandas em que há cumulação de causas. O mestre carioca percebeu que é 

possível o erro técnico de contagem de votos quando as causas de pedir da demanda original 

não são levadas em conta na deliberação colegiada:50 

Suponhamos, v.g., que se esteja apreciando, em grau de apelação, hipótese 

em que o autor pede a anulação do ato jurídico, por três fundamentos 

diferentes (a, b e c). Dos três votantes, o primeiro reconhece apenas o 

fundamento a, mas rejeita os fundamentos b e c, enquanto o segundo só 

reconhece o fundamento b, rejeitando a e c, e o terceiro unicamente 

                                                           
50  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Julgamento colegiado e pluralidade de causas de pedir. Temas de 

direito processual (Terceira Série). São Paulo: Saraiva, 1984, p. 132-133. 
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reconhece o fundamento c, rejeitando a e b. É certo que todos os juízes se 

pronunciaram no sentido de anular-se o ato; cada qual o fez, entretanto, 

com referência a uma ação distinta. Se somarmos o voto do primeiro 

quanto à ação a, o do segundo quanto à ação b e o do terceiro quanto à ação 

c, chegaremos à conclusão de que o pedido foi julgado procedente por 

unanimidade; será, porém, uma conclusão absolutamente falsa, porque se 

terão somado quantidades heterogêneas. 

O resultado, como bem se compreende, não deve ser diverso do que se 

obteria se as três ações tivessem curso em processos separados. Consiste o 

procedimento correto, portanto, em apurar separadamente os votos sobre 

cada uma delas. Assim, na ação a, o pedido de anulação foi rejeitado por 

maioria, contra o voto do primeiro juiz; deu-se o mesmo na ação b, contra 

o voto do segundo juiz; e ainda o mesmo ocorreu na ação c, contra o voto 

do terceiro juiz. Quer dizer: em nenhuma das três se julgou procedente o 

pedido de anulação, e o ato impugnado permanece de pé. Para que se anule 

o ato, é indispensável que haja maioria (ou unanimidade) de votos 

favoráveis ao autor pelo menos em relação a uma das causas de pedir – 

vale dizer: pelo menos em relação a uma das ações. 

 

Porém, não basta compartimentalizar as demandas originais; as demandas recursais 

devem ser compartimentalizadas também. O problema se duplica em relação às demandas 

recursais. BARBOSA MOREIRA percebeu o problema mediante a visão do efeito devolutivo 

amplíssimo, mas não conseguiu ver que é possível distinguir mais do que apenas demandas 

originais.51 Isso não é fiel ao fenômeno: o julgamento do recurso deve levar em conta a 

impugnação específica ou a cumulação de impugnações. O que se falou sobre a demanda 

original deve ser, por rigor analítico, replicado na demanda recursal: existindo mais de uma 

pretensão recursal, diferenciáveis pela causa para recorrer, elas devem ser votadas 

separadamente, ou falha a técnica colegiada, o que pode ensejar erro gravíssimo na contagem 

dos votos. 

Note-se que a linguagem mais específica do recurso é substituída pela mais 

abrangente da causa originária. Assim, em vez de votar se houve erro judicial por conta da 

solução equivocada dos fatos, decorrente da desconsideração da prova pericial produzida, 

simplesmente se decide acerca do direito ou não à indenização baseada em danos decorrentes 

de um mal funcionamento de máquina. Do mesmo modo, em vez de se resolver quanto à 

aplicabilidade ou não, por extensão proveniente de uma distinção ampliativa, de um 

precedente judicial, que seria capaz de alterar a solução do caso, resolve-se quanto à 

existência ou não da relação jurídica. A diferença entre o nível argumentativo do recurso e 

                                                           
51  O próprio autor deixa isso claro: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Julgamento colegiado e pluralidade 

de causas de pedir, cit., p. 133-134. 



 

262 

 

o da demanda é que esta é mais genérica, enquanto aquele, diante da decisão judicial 

impugnada, é específico. 

Some-se a isso que nem sempre os julgadores estarão em sintonia quanto ao nível 

argumentativo. Mesmo se levarem em consideração a crítica à decisão impugnada, podem 

simplesmente ignorar as diversas pretensões recursais, votando o resultado do recurso sem 

perceber que são, substancialmente, vários recursos entabulados no mesmo ato impugnatório 

formal. 

Ao se permitir o retorno ao patamar mais genérico de argumentação, acaba-se por, 

observando-se os votos no nível mais específico dos recursos, gerar dois graves problemas, 

que se põem em sucessão (o primeiro é causa do segundo): i) passa a ser viável prescindir 

da votação quanto aos erros da decisão;  ii) passa a ser possível que votos que são 

substancialmente distintos, observados no nível de especificidade da crítica à decisão, sejam 

somados para que se chegue ao mesmo resultado.52 

 

3. Proposta de aproximação entre a Teoria Geral do Processo e a Teoria Geral dos 

Recursos: os limites da demanda recursal 

3.1. Princípio dispositivo no processo civil  

O princípio dispositivo é a manifestação da liberdade no processo. É essa norma 

estruturante que funcionaliza a tutela da liberdade dos sujeitos perante o Estado-juiz e que 

lhes permite dispor de situações jurídicas processuais suas, sem interferência ou proibição 

estatal. Vários de seus comandos estão consagrados em antigas máximas.53 

                                                           
52  O problema aqui identificado é bem distinto daquele levantado por Marinoni, no exame da inadequação da 

deliberação dos tribunais em relação ao sistema de precedentes, em que propõe “a solução da ratio 

decidendi”, em vez da “solução do caso”, e com enfoque específico nos recursos especial e extraorindário, 

como campos mais apropriados para a formação de precedentes, cf. MARINONI, Luiz Guilherme. 

Julgamento colegiado e precedente. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 264, 2017, p. 357-394. O 

importante problema indicado pelo processualista paranaense também foi examinado no seguinte texto, em 

que propõe soluções interpretativas: MARINONI, Luiz Guilherme. Precedente, decisão majoritária e 

pluralidade de fundamentos – Um sério problema no direito estadunidense. Revista de Processo 

Comparado. São Paulo: RT, v. 5, 2017, p. 83-106. De maneira mais abrangente, conferir ainda: 

MARINONI, Luiz Guilherme. Julgamento nas cortes supremas. São Paulo: RT, 2015. A questão destacada 

aqui é relativa a todos os recursos, e especialmente aos ordinários, e não possui direta associação com o 

problema dos precedentes judiciais, mas com a correção analítica dos julgamentos colegiados. 
53  “Várias máximas foram construídas pelos glosadores do Direito Comum, até hoje amplamente conhecidas 

e reproduzidas, para representar manifestações do princípio dispositivo. Dentre elas podem ser citadas: (a) 

nemo judex sine actore (“não há juiz sem autor”); (b) da mihi factum, dabo tibi jus (“dá-me os fatos que eu 

te dou o direito”); (c) judex judicet secundum allegata et probata partium (“o juiz julga segundo o que foi 

alegado e provado pelas partes”); (d) ne eat judex ultra petita partium (“não vá juiz além do que foi pedido 

pelas partes”); (e) ne procedat judex ex officio (“não proceda juiz de ofício”); (f) quod non est in actis non 

est in mundo (“o que não está nos autos não está no mundo”) etc. Todas elas representam limitações ao 
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Promoveu um verdadeiro avanço na sua compreensão a tese de RODRIGO RAMINA 

DE LUCCA, em que demonstra que há uma perniciosa vinculação entre o princípio dispositivo 

e as várias regras que o concretizam (sobretudo a exigência da demanda para o início da 

atividade jurisdicional e a instrução exclusiva pelas partes), o que obstaculiza a percepção 

de seu conteúdo.54 Com efeito, esse princípio é uma manifestação da liberdade no processo, 

que tem como preocupação maior assegurar imparcialidade e, com isso, garantir segurança 

aos jurisdicionados. O princípio dispositivo, em seu conteúdo normativo, impulsiona para o 

respeito à autodeterminação das partes nas situações jurídicas processuais em que figurem.55 

Além disso, as bases do princípio dispositivo estão na própria função do processo: 

a tutela dos direitos. Como o direito é situação jurídica de vantagem, precisa ser exercido. 

Há, portanto, uma ligação entre a mecânica do exercício dos direitos e o princípio 

dispositivo.56 Da mesma forma, a litigância não ocorre se o réu não quiser: ele pode confessar 

os fatos e mesmo reconhecer o direito deduzido em juízo pelo autor, mesmo que aqueles não 

tenham existido ou que este seja infundado.57  

Apesar de o interesse público (e o coletivo) também ser de extrema relevância no 

processo, para a prestação de um adequado e justo serviço de distribuição de justiça, bem 

como para o desenvolvimento do direito, o interesse das partes na tutela de suas próprias 

situações jurídicas – inclusive as processuais – é um móvel essencial.58 Não há processo 

justo sem dose considerável de liberdade.  

É evidente que, se o próprio objeto do processo tem algum grau de disposição pelo 

seu titular ou sujeito legitimado, nada mais natural que isso se reflita no processo, 

                                                           
exercício jurisdicional em respeito a uma esfera de liberdade das partes no processo” (RAMINA DE 

LUCCA, Rodrigo. A Disponibilidade Processual: os interesses privados das partes diante da natureza 

pública do processo. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo, 2018, p. 27). 
54  RAMINA DE LUCCA, Rodrigo. A Disponibilidade Processual: os interesses privados das partes diante 

da natureza pública do processo, cit., p. 35-40. Destacando a equivocidade do significado de “princípio 

dispositivo”: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A função social do processo civil moderno e o papel do 

juiz e das partes na direção e na instrução do processo. Tema de direito processual (Terceira Série). São 

Paulo: Saraiva, 1984, p. 54. 
55  RAMINA DE LUCCA, Rodrigo. A Disponibilidade Processual: os interesses privados das partes diante 

da natureza pública do processo, cit., p. 39. Sobre seus fundamentos, conferir p. 41-48. 
56  Note-se que essa observação toca mesmo os direitos públicos e coletivos, pois está mais ligada a atributos 

da própria jurisdição do que do direito subjetivo, conforme bem notou: BEDAQUE, José Roberto dos 

Santos. Poderes instrutórios do juiz. 5ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 99. 
57  JOLOWICZ, John Anthony. On civil procedure. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 22. 
58  Essa ideia de mescla entre interesse público e privado foi adotada em estudo comparado bastante amplo 

sobre a apelação: CHASE, Oscar; HERSHKOFF, Helen; SILBERMAN, Linda; SORABJI, John; 

STÜRNER, Rolf; TANIGUCHI, Yasuhei; VARANO, Vincenzo. Civil litigation in comparative context. 

St. Paulo: Thomson, 2007, p. 327.  
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instrumental que é.59 O contrário, uma recomendação exageradamente publicista e capaz de 

esmagar a relevância da vontade no processo parece que figurou como uma sequela da prévia 

necessidade de afirmação científica do processo, certamente já impertinente, que se alçou 

com o autoritarismo estatal. Deve-se perceber que as normas processuais operam 

estabelecendo esquemas para a prestação de tutela, os quais acabam ensejando escolhas pelas 

partes, isto é, espaços de disposição.60  

Como lembra LIEBMAN, um desenho dispositivo do processo civil também leva em 

conta e busca assegurar a imparcialidade do juiz, sobretudo ao consagrar o antigo aforismo 

popular de que “ninguém é juiz em causa própria”, isto é, o julgador deve ser estranho à 

causa (“estraneità”).61 Por isso mesmo, e aí se ressalta a importância da dispositividade, se 

requer que sejam as partes, e não o juiz, quem define o thema decidendum, como medida de 

assegurar a imparcialidade do julgador ao cumprir sua função e, assim, o adequado 

funcionamento da jurisdição.62 

Finalmente, para que se garanta segurança jurídica, no sentido de se ter alguma 

previsibilidade, é essencial o respeito à manifestação da vontade das partes. Em um sistema 

                                                           
59  Como já se afirmou, “è la necessaria conseguenza processuale di una concezione privatistica del diritto 

sostanziale: infatti, fintantoché le situazione giuridiche soggettive tutelate nel processo saranno private-

disponibili, anche il diritto di iniziare il processo, di determinarne l’oggetto, ecc., dovrà essere rilasciato 

all’autonomia, ossia, alla disponibilità, dell’individuo” (CAPPELLETTI, Mauro. Libertà individuale e 

giustizia sociale. Giustizia e società. Milano: Edizione di Comunità, 1972, p. 37). O processualista italiano, 

no entanto, critica a falta de poderes efetivos do juiz para a condução do processo no direito italiano. 

Destacando a associação entre a terminologia e noção de disponibilidade das relações: BARBOSA 

MOREIRA, José Carlos. O problema da “divisão do trabalho” entre juiz e partes: aspectos terminológicos. 

Temas de direito processual (Quarta Série). São Paulo: Saraiva, 1989, p. 36. Com razão, o mestre carioca 

destaca, em seguida, que o princípio dispositivo, nos ordenamentos atuais, não necessariamente está ligado 

à disponibilidade da relação. 
60  A ideia é de Jolowicz, consoante o qual, “rules of procedure operate mainly by the creation of choices for 

the parties, and the court’s power of decision or order – which itself involves choice – is, in a liberal 

procedure, exercised only on the application of a party” (JOLOWICZ, John Anthony. On civil procedure, 

cit., p. 78). Afirma também o processualista inglês: “The traditional rule in most legal systems – not only 

in common law – is that the power of choice rests largely with the parties. This is an aspect of the 

‘dispositive’ principle, which holds that the parties have the power of disposition of their rights, procedural 

as well as substantive”. 
61  LIEBMAN, Enrico Tullio. Fondamento del principio dispositivo. Problemi del processo civile. Napoli: 

Morano, 1962, p. 11-12.  
62  LIEBMAN, Enrico Tullio. Fondamento del principio dispositivo, cit., p. 14. O processualista italiano, 

inclusive, põe-se contrariamente aos poderes instrutórios do juiz, especialmente quando se tratar de 

interesses privados, e afirma que é desejável que a iniciativa probatória seja outorgada a outros sujeitos, 

como o ministério público. Vale transcrever sua conclusão: “Dalle ricerche ora fatte mi pare che il principio 

dispositivo esca rinnovato e rinvigorito: ben lungi dall’essere una ‘arcaica reminiscenza di ordinamenti 

primitivi’, esso appare come una necessaria garanzia del retto funzionamento della giurisdizione, così 

questa dev’essere modernamente intesa, ed è innegabile il suo significato ‘liberale’. Restringerne il 

dominio, per accrescere invece i poteri inquisitori del giudice, significherebbe in sostanza attenuare la 

distinzione tra funzione giurisdizionale e funzione amministrativa ed introdurre nel processo una tendenza 

paternalistica che non merita alcun incoraggiamento” (p. 16).  
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plasmado pelo respeito às manifestações da vontade dos sujeitos, sabe-se com precisão o 

limite do exercício do poder estatal. Isso é notável na regra da adstrição à demanda, que 

garante a decisão apenas sobre aquilo que foi pedido e sobre tudo o que foi pedido. Cria-se 

um sistema em que há maior responsabilização das partes quanto ao exercício do poder 

(autorresponsabilidade), inserindo o processo em um cariz democrático e demarcando com 

segurança o que será objeto de decisão. 

De todo modo, princípio dispositivo e princípio inquisitivo, que assumem mais um 

papel de recomendações políticas para a produção de legislação processual, são duas forças 

contrárias e incidentes sobre o mesmo objeto, que o fazem pendular. Isso significa que o 

processo civil ora assume um viés mais publicista e inquisitório, vedando a disposição pelas 

partes de suas situações e atribuindo função ativa ao magistrado, ora um formato mais 

privatista e dispositivo, autorizando a ampla disposição de situações jurídicas processuais e 

restringindo a atuação do juiz. A história já demostrou esse pêndulo, visto em configurações 

de sistemas processuais de ambos os matizes, que tendem a variar de acordo com a ideologia 

dominante.63 Invariavelmente, os sistemas processuais tendem a revelar doses de disposição 

e inquisição, o que impacta nos direitos das partes, nos poderes do juiz, na instrução e, 

também, no controle da decisão.64 Mais ainda, a ideologia desenvolve um papel 

conformador, que altera a configuração normativa a partir da interpretação de textos 

normativos, revelando impactos significativos no sistema jurídico além daqueles emergentes 

dos dados legais.65 

Na sua velha concepção, o princípio dispositivo é diferenciado em duas acepções: 

a primeira, que significa a exigência de demanda para que o Estado-juiz possa exercer sua 

                                                           
63  Sobre as várias ideologias sociais, conferir, com muito proveito: CARRATA, Antonio. Funzione sociale e 

processo civile fra XX e XXI secolo. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Milano: Giuffrè, 2017, 

n. 2, p. 579. 
64  Nesse sentido, assevera que não há sistema puro: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Reformas 

processuais e poderes do juiz. Temas de direito processual (Oitava Série). São Paulo: Saraiva, 2004, p. 53-

54. 
65  Isso porque, como notou Taruffo, a ideologia – social e dos aplicadores do direito – é de extrema relevância 

para a concretização da norma processual. Nas palavras do processualista italiano: “Anzitutto, si può 

osservare che il processo non è affatto un oggetto “dato” nella realtà empirica una volta per tutte, e quindi 

osservabile in modo distaccato e indifferente, e sempre uguale a se stesso, come se fosse un pezzo di 

minerale. Tutti sanno, infatti, che esistono vari processi, la cui disciplina normativa varia nel tempo e nello 

spazio per effetto di una pluralità di fattori storici, economici, culturali e soprattutto politici. La disciplina 

del processo, dunque, non è nulla di “oggettivamente dato” una volta per tutte e per tutti. Essa è il risultato 

contingente di scelte essenzialmente politiche, e dunque delle opzioni valutative, ossia –appunto– delle 

ideologie dei legislatori e di coloro che di volta in volta la determinano. Discorso analogo vale, inoltre, per 

coloro che interpretano ed applicano questa disciplina” (TARUFFO, Michele. Ideologie e teorie della 

giustizia civile. Revista de processo comparado. São Paulo: RT, v. 1, 2015, p. 294). 
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atividade, também chamada de regra da demanda ou da iniciativa da parte, ou, ainda, da 

inércia da jurisdição; a segunda, relativa à contenção dos poderes do juiz na condução do 

processo e, principalmente, na sua instrução, sendo esta disposição o sentido processual do 

princípio dispositivo.66 Como se viu, tratam-se, mais propriamente, não de sentidos do 

princípio dispositivo, mas de regras que o concretizam. 

A regra da inércia da jurisdição está prevista no art. 2º do CPC, que exige a demanda 

para que seja desenvolvida a atividade jurisdicional, sendo complementada pela regra da 

adstrição à demanda, prevista no art. 492. Conjugadas as regras, tem-se que a atividade 

jurisdicional carece da iniciativa do interessado para ser desenvolvida e, em seu conteúdo, 

isto é, na prestação de tutela jurisdicional, é essencial que respeite a demanda deduzida em 

juízo pela parte: a decisão não pode versar sobre outra matéria senão aquela trazida pelas 

partes, nem pode deixar de decidir sobre o que foi pedido.67 O princípio dispositivo se 

substancia no reconhecimento da liberdade do sujeito para agir e, assim, colocar em 

movimento a função jurisdicional, que deve adimplir o seu dever de prestar jurisdição e 

tutela, pronunciando-se sobre a situação jurídica deduzida e mais sobre nenhuma outra.68 

Quanto à eficácia do princípio dispositivo no direito probatório, o CPC adotou, no 

ponto, o princípio inquisitivo e garantiu ao juiz poderes instrutórios. No entanto, é um 

desafio estabelecer os limites dogmáticos desses poderes instrutórios (quais situações 

legitimam ou deslegitimam o seu uso), onde, certamente, o princípio dispositivo pode 

fornecer boas balizas – por exemplo, a negociação de partes capazes que estipulem 

inadmissão de meio de prova, quando está em jogo questão patrimonial disponível, torna 

desarrazoado o uso de poderes probatórios pelo juiz para determinar o meio de prova 

excluído.  

Revela-se de particular interesse a regra da adstrição à demanda. A norma proíbe 

decisão que transgrida, extrapole ou ignore a demanda. Demanda é compreendida como a 

soma do pedido e da causa de pedir. Assim, por exemplo, não pode o juiz condenar o réu em 

danos morais, por entender evidente a sua ocorrência no caso, quando o autor se limitou a 

pedir a condenação em danos materiais emergentes. Do mesmo modo, não pode o juiz 

determinar o despejo por dano ao imóvel, mesmo que entenda que ele tenha sido 

                                                           
66  LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis. 2ª ed. São Paulo: RT, 1976, p. 329. 
67  Ver: CHIOVENDA, Giuseppe. Identificazione dele azioni. Sulla regola “ne eat iudex ultra petita partium 

(1903). Saggi di diritto processuale civile. Milano: Giuffrè, 1993, v. 1, p. 172-177. 
68  BARLETTA, Antonio. Extra e ultra petizione – Studi sui limiti del dovere decisorio del giudice civile. 

Milano: Giuffrè, 2012, p. 90-91. 
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demonstrado cabalmente nos autos, quando o autor se limitou a fundamentar o seu pedido 

sobre o desvio de uso do imóvel locado. A causa petendi e o petitum devem ser respeitados 

pelo julgador. 

Afigura-se relevante a previsão entabulada no art. 141 do CPC, ao determinar que 

o “juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de 

questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Assim, por exemplo, 

o magistrado não pode decidir pela improcedência com base no descumprimento contratual 

do autor se o réu não deduzir a exceptio non adimplenti contractus, ou julgar extinto o crédito 

por compensação se não houve atuação do réu nesse sentido. São marcas da dispositividade, 

a circunscrever a atuação judicial no exercício de direitos (processuais e substanciais) das 

partes.  

 

3.2. Princípio dispositivo no sistema recursal brasileiro 

Como não poderia deixar de ser, o princípio dispositivo faz-se presente no sistema 

recursal. Cumpre delimitar com acuidade a sua incidência.  

A interposição de recurso é ônus da parte, que se submete a consequência negativa 

sobre seus interesses se deixar de interpô-lo. O recurso depende exclusivamente do ato 

voluntário da parte de impugnar a decisão judicial, que pode utilizar-se do recurso ou 

submeter-se à preclusão ou ao trânsito em julgado (ônus típico).69 A parte pode escolher 

entre impugnar a decisão, manifestando vontade, ou deixar de oferecer o recurso e submeter-

se à coisa julgada. Há, portanto, clara disposição na interposição do recurso.70 

O princípio dispositivo manifesta-se especialmente no regramento do recurso 

parcial (art.1.002). A sentença é dividida em capítulos, entendidos como decisões em sentido 

substancial: para cada decisão autônoma, um capítulo. O recorrente elege aqueles que quer 

impugnar para, assim, submetê-los ao reexame do tribunal. Pode interpor recurso apenas 

contra parte da decisão, e é essa parcela da decisão impugnada que é levada à análise do 

tribunal superior.  

 É nesse ponto que se concretiza, efetivamente, o brocardo tantum devolutum 

quantum appellatum. Existindo múltiplas decisões contidas no provimento jurisdicional 

recorrido, a parte pode se limitar a impugnar apenas parcela sua e, assim fazendo, limita o 

                                                           
69  KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. Sistema recursal. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 39. 
70  SATTA, Salvatore. Le impugnazioni. Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, 1962, p. 7. 
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poder decisório do juízo do recurso. Há, aí, incidência do art. 492 do CPC: o tribunal poderá 

julgar exclusivamente o que foi delimitado pelo pedido recursal, o que significa que apenas 

os capítulos impugnados poderão ser reformados ou anulados pelo juízo recursal.71 

É, igualmente, regra relacionada ao princípio dispositivo a que permite à parte a 

renúncia ao direito ao recurso, excluindo-o voluntariamente (art. 999 do CPC). Trata-se de 

um negócio jurídico unilateral típico, que tem por eficácia a exclusão, do direito a recorrer, 

que pode ser feita previa ou posteriormente à sua origem. A renúncia ao direito ao recurso 

tem por consequência prática a inadmissibilidade de eventual recurso interposto. 

Do mesmo modo, uma vez exercido o direito de recorrer e pendente a instância 

recursal, a parte pode desistir de seu recurso, fechando o procedimento recursal (art. 998 do 

CPC). No caso da desistência recursal, não é sequer necessária a concordância do recorrido. 

Exercida a desistência, também negócio jurídico unilateral, há o trânsito em julgado, e o 

tribunal passa a não poder mais decidir a matéria, pelo que deve encerrar o procedimento do 

recurso. 

Todas essas hipóteses são de estruturação do formalismo processual no 

procedimento recursal,72 e em todas elas há densificação do princípio dispositivo.73 Por isso, 

a doutrina reconhece o princípio dispositivo como um princípio fundamental do processo, 

com idêntico papel no sistema recursal.74 

No entanto, o sistema recursal brasileiro não é alimentado apenas por regras que 

decorrem do princípio dispositivo. Há forte carga do princípio inquisitório a informar a 

estrutura recursal – o que, inclusive, é natural diante de reminiscências históricas. Põem-se 

em confronto o interesse da parte e o “interesse público” no sentido de que as decisões sejam 

proferidas a partir de um procedimento correto e que sejam justas, isto é, estejam em 

conformidade com o ordenamento jurídico.75 

Aceita-se, com tranquilidade, que a atuação do reexame e do controle em sede 

recursal está sujeita ao princípio dispositivo no sentido de demanda, isto é, à efetiva 

iniciativa da parte interessada, que pode optar entre se resignar com a decisão prolatada 

                                                           
71  Em sentido contrário, afirma que os limites objetivos do recurso não são delineados pelo princípio da 

demanda, embora admita os mesmos resultados: CERINO-CANOVA, Augusto. Le impugnazioni civili – 

struttura e funzione, cit., p. 134-136.  
72  Sobre o sentido de formalismo como distribuição de poder nas diversas situações jurídicas processuais: 

OLIVEIRA, Carlos Alberto de Oliveira. Do formalismo no processo civil. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
73  Assim: BARIONI, Rodrigo. Efeito devolutivo da apelação. São Paulo: RT, 2007, p. 61-63. 
74  JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 7ª ed. São Paulo: RT, 2015, p. 308. 
75  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, VII, cit., p. 2. 

No mesmo sentido: ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 50. 
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contra os seus interesses ou requerer o seu reexame.76 Realmente, todo o sistema de controle 

de decisões está assente sobre uma premissa: a atuação da parte derrotada que não se resigna 

com o resultado do processo ou da resolução de uma determinada questão. Por isso, pode-se 

dizer que o “recurso é, conceitualmente, manifestação de inconformidade do litigante 

malsucedido”.77 

Por outro lado, coloca-se o interesse no aprimoramento das decisões, que é um 

interesse público. A partir disso, chega-se a afirmar que o sistema jurídico propõe uma 

“armadilha” para o litigante, pois o interesse privado é invadido pelo parasita do interesse 

público, em uma espécie de reflexo do que ocorre com a propositura da ação. E se conclui o 

raciocínio no sentido de que a inconformidade do perdedor é “apenas a mola propulsora cujo 

acionamento permitirá a busca de um objetivo mais alto e mais nobre do que o perseguido 

por ele”.78 Com efeito, em uma visão ainda mais publicista do recurso, chega-se a 

compreendê-lo como instrumento do próprio Estado, embora operado pelo particular, para 

desempenhar o seu interesse em “melhor cumprir sua atividade jurisdicional” e controlar a 

aplicação de normas jurídicas, como “verdadeira expressão da ordem legal e do ideal de 

justiça”.79 

Essa contraposição de visões colocou o recurso – a demanda recursal – a um passo 

atrás da demanda. Ninguém se contrapõe à concepção de que a demanda engloba a causa de 

pedir, e que não é dado ao Estado-juiz decidir julgar o mesmo pedido com fundamento em 

causa de pedir que não foi deduzida. É absolutamente proibido ao Estado-juiz trazer causae 

petendi ao julgamento quando a parte não o fez, o que seria caracterizado como uma ofensa 

ao art. 492 do CPC, uma quebra da adstrição à demanda e um gravíssimo risco à desejada 

imparcialidade judicial. A causa de pedir anexa-se ao pedido formando os limites objetivos 

da demanda e, assim, da própria decisão judicial. 

O mesmo não ocorre com os recursos. Nestes, como se viu, a causa do recurso é 

totalmente superável pelo Estado-juiz. 

                                                           
76  LIEBMAN, Enrico Tullio. Appunti sulle impugnazioni. Milano: La Goliardica, 1959, p. 1. 
77  FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Embargos de declaração: importância e necessidade de sua reabilitação. 

Meios de impugnação ao julgado civil – Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007, p. 49. 
78  FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Embargos de declaração: importância e necessidade de sua reabilitação, 

cit., p. 49. 
79  LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 136. 
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Isso está presente em dois aspectos. O primeiro, já enfatizado,80 é que a causa de 

pedir do recurso é irrelevante para a limitação objetiva do juízo recursal. Independentemente 

de o recorrente ter suscitado uma causa para recorrer, ao tribunal são devolvidos todos os 

fundamentos suscitados. Logo, em favor do recorrente há a entrega das demais causas e 

argumentos que empregou na dedução de sua demanda e ao longo do processo. 

Segundo, é que essa amplíssima devolução acaba gerando uma espécie de 

“benefício comum”, embora bem diversa da noção histórica de poder piorar a situação do 

apelante. A partir da possibilidade de cognição, no juízo recursal, de todas as questões que 

foram deduzidas, conhecidas ou não na decisão, e inclusive de questões que poderiam ter 

sido deduzidas, o recurso leva consigo as causas de pedir, exceções e as teses defensivas. 

Há, assim sendo, devolução em favor do recorrido. Desse modo, o recorrido não tem, 

propriamente, um ônus de impugnar o recurso.81 Ou, se se quer falar em ônus, trata-se de 

um ônus imperfeito: não gera qualquer consequência negativa. A ausência de contrarrazões 

ao recurso não prejudica o recorrido em absolutamente nada.82 Isso porque todas as suas 

teses defensivas, sejam consideradas exceções ou não, são devolvidas ao tribunal. Por sua 

vez, as questões ligadas à admissibilidade do recurso, são, quase todas, cognoscíveis de 

ofício. Assim é que se pode afirmar existir, no direito brasileiro, uma espécie de benefício 

para o apelado – ainda, repita-se, que não propriamente no sentido histórico e técnico de 

benefício comum do appello romano –, eis que o recurso aproveita, na profundidade da 

devolução, também à parte adversa, pois permite a cognição pelo tribunal das exceções e 

argumentos defensivos fáticos e jurídicos. O recorrido é beneficiado pelo efeito devolutivo 

do recurso, embora não o seja no resultado – o recurso, em regra, não pode melhorar sua 

situação prática –, mas o é na transferência de todas as causas de pedir, exceções e 

argumentos que já tenham sido deduzidos no processo.83 

                                                           
80  Ver item 2.4 do Capítulo 3. 
81  “Ao contrário do que sucede com as razões do apelante, que são essenciais à validez do recurso, as contra-

razões do apelado constituem peça dispensável no processo de apelação” (FAGUNDES, Miguel Seabra. 

Dos recursos ordinários em matéria civil. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 275). 
82  “A ampla devolução torna a atividade do apelado até mesmo dispensável, pois os argumentos por ele 

utilizados serão devolvidos ao tribunal de qualquer forma” (APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A 

apelação e seus efeitos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 149). 
83  Assim: CINTRA, Antônio Carlos Araújo. Sobre os limites objetivos da apelação civil, cit., p. 95. ARRUDA 

ALVIM, José Manoel. Anotações sobre a teoria geral dos recursos. Aspectos polêmicos e atuais dos 

recursos cíveis de acordo com a Lei 9.756/98. Teresa Arruda Alvim e Nelson Nery Jr. (coord.). São Paulo: 

RT, 1999, p. 63-64. APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos. 2ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2007, p. 109. ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 288-289. 
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Igualmente, parte da doutrina e da jurisprudência entendem que o pedido recursal, 

mesmo no sistema do Código de 2015, pode, excepcionalmente, ser trespassado. Isso ocorre 

por conta da devolução das questões de ordem pública. Desse modo, para essa parcela da 

doutrina, é possível que o autor veja seu pedido de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atendido 

em maior parte, R$ 90.000,00 (noventa mil reais), totalmente desfeito em recurso interposto 

por ele mesmo. Nessa hipótese, o seu recurso, que devolveria os R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

que foram negados para o tribunal, poderia dar origem a uma decisão que reconheça a 

ilegitimidade passiva do réu quanto a todo o valor demandado. Tratar-se-ia, portanto, para o 

segmento doutrinário em questão, de uma hipótese de reforma para pior permitida pelo 

sistema, ou seja, uma exceção ao dever de adstrição ao pedido. 

A relação do efeito devolutivo com o princípio inquisitivo e a outorga de amplos 

poderes decisórios é tão grave que, na doutrina francesa, ROGER PERROT preocupou-se em 

distinguir a atuação da apelação com efeito devolutivo da avocação – sendo certo que, se 

fossem coisas tão distintas, não seria sequer necessário preocupar-se em evidenciar suas 

diferenças.84 

Percebe-se que, enquanto a regra da demanda fez-se mais intensa na demanda 

originária, nos recursos o seu desenvolvimento não performou o ciclo completo. Proibiu-se 

a extrapolação do pedido recursal, em regra, de modo que é vedada a reformatio in peius, 

porém não se chegou ao ponto de garantir vinculação também aos fundamentos do recurso.85 

Assim, o princípio dispositivo informa os recursos cíveis no ordenamento jurídico 

brasileiro, porém não o faz com a mesma intensidade que existe na demanda original. O 

pedido recursal, em regra, é vinculativo ao exercício de poder jurisdicional, mas a causa de 

pedir recursal, diante da profundidade do efeito devolutivo, não está no campo de disposição 

das partes. Dessa maneira, mesmo se o recorrente restringir a sua causa appellandi a um 

fundamento específico, o órgão julgador pode elencar, de ofício, outras causas para a 

reforma ou anulação. Há, nesse ponto, um grau de inquisitoriedade muito mais elevado. 

 

                                                           
84  PERROT, Roger. L’effetto devolutivo dell’appello e il diritto di avocazione nel processo civile francese. 

Rivista di diritto processuale. Padova: CEDAM, v. XIII, n. 2, 1958, p. 391-392. 
85  Destaque-se, no entanto, posicionamento de parcela da doutrina que acredita ser possível, no CPC/2015, a 

reforma para pior em alguns casos, como na imposição de honorários recursais, na impugnação de questões 

interlocutórias não preclusas e no julgamento direto do mérito: KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. O CPC 

2015 e a relativização do princípio da proibição da reformatio in pejus. Coleção novo CPC: Doutrina 

Selecionada – Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macêdo; 

Ravi Peixoto; Alexandre Freire (org.). 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 645-650. 
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3.3. Necessidade de aproximação entre princípio dispositivo na Teoria Geral 

do Processo e na Teoria Geral dos Recursos: os recursos cíveis como 

tutela contra ilegalidades no provimento jurisdicional 

Uma visão macro-histórica do direito recursal pode ser útil: percebe-se que a 

apelação, como desenvolvida no direito romano imperial, era um mecanismo de amplo 

rejulgamento da causa. A interposição do recurso entregava a causa ao juiz superior para que 

ele a decidisse como lhe aprouvesse. Essa entrega era total, sem limitações ao seu poder de 

decidir. Isso porque, no seu gérmen, estava menos a preocupação da parte com a injustiça 

do que a preocupação do imperador em centralizar e controlar o exercício do poder.86 

Por isso, naquele tempo, a apelação ensejava o beneficium commune, isto é, não 

havia a proibição da reformatio in peius. Não se concebia limitação ao poder. O julgador do 

recurso poderia decidir como entendesse mais justo, o que significa que poderia julgar até 

mesmo contrariamente a quem apelou. A visão inquisitória de amplos poderes permitia – e 

até exigia – essa atuação, que enfatizava o poder do julgador. A preocupação com o controle 

do poder jurisdicional tinha o centrismo no detentor do poder, que precisava que seus 

delegados tivessem amplos poderes para que fosse feita a sua justiça. Em outras palavras: o 

controle não se exercia em favor dos jurisdicionados. 

É preciso lembrar que o recurso floresceu em regimes que demonstravam pequeno 

ou mesmo nenhum respeito por direitos individuais, e até mesmo pelo Estado de Direito, no 

sentido em que compreendido contemporaneamente. Por isso mesmo, o recurso, como 

desenhado naquele tempo – e o que, eventualmente, se manifesta dessa forma até hoje –, 

frequentemente “não só aumenta a arbitrariedade e parcialidade no sistema jurídico, mas é 

concebido para fazer isso”.87 

O movimento de contenção do autoritarismo exagerado em sede recursal, que fez 

permitir a reformatio in peius, é, no entanto, bastante recente em termos históricos. Há de se 

recordar que as Ordenações consagraram o beneficium commune, permitindo a reforma para 

pior. O mesmo se diga quanto ao Regulamento 737 e a parcela considerável dos Códigos 

estaduais, que estabeleciam o amplo rejulgamento da causa, mesmo em desfavor de quem 

interpusesse o recurso. Aliás, no próprio CPC/1939 havia dissenso doutrinário quanto à 

pertinência do benefício comum ao sistema, apesar de a doutrina majoritária ter se assentado 

                                                           
86  É essa a irretocável conclusão a que se chegou em profundo estudo histórico: TUCCI, José Rogério Cruz 

e. Jurisdição e poder (Contribuição para a história dos recursos cíveis). São Paulo: Saraiva, 1987. 
87  SHAPIRO, Martin. Appeal. Law and Society Review, v. 14, 1980, p. 631.  
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pela sua proibição. Na história processual do direito brasileiro, incluindo a de suas raízes, o 

princípio dispositivo recebeu pouquíssimo prestígio e serviu de norma estruturante apenas 

para o menor e mais recente pedaço de sua história. 

Realmente, os recursos nasceram com a função eminente de uniformizar o direito e 

controlar a sua aplicação. Desse modo, umbilicalmente ligados à afirmação do poder 

prevalecente, o recurso é desenhado de uma maneira autoritária e, por isso, fornece amplos 

poderes ao julgador – o julgador do recurso não estava limitado sequer ao pedido recursal.88 

Muito ao contrário de servir como meio de participação democrática, em que a parte 

sucumbente pode requerer, dialeticamente, a correção da aplicação do ordenamento jurídico, 

serve como meio de o órgão hierarquicamente superior corrigir a aplicação do órgão 

inferior.89  

A visão extremada do recurso como mecanismo autoritário de entregar a decisão 

mais correta possível não se sustenta na atual perspectiva de instrumentalidade do processo 

e de processo cooperativo.90 Enquanto, de fato, não se pode afastar de uma visão publicista 

de processo, sobretudo como instrumento de garantia dos direitos fundamentais e de 

realização do ordenamento jurídico, não se pode cair num publicismo exagerado e 

autoritário. O processo é ambiente democrático para a formação colaborativa de uma decisão 

judicial. 

O recurso precisa ser enquadrado nessa perspectiva.  

Atualmente, é bem evidente que os institutos processuais, de um modo geral, 

passaram por uma revisitação para se adequar às várias transformações na ciência jurídica: 

afirmação de direitos fundamentais; alteração da teoria da norma jurídica, que trabalha com 

princípios como normas, o que garante maior criatividade na aplicação do direito; 

fortalecimento da hermenêutica e da argumentação jurídica; além de muitas outras 

                                                           
88  RICCI, Edoardo Flavio. Sul principio del doppio grado di giurisdizione. Rivista di diritto processuale. 

Padova: CEDAM, v. XXXIII, n. 2, 1978, p. 43-44 
89  “Il compito del giudice d’appello, si dice più volte, consiste nel migliorare, approfondire, correggere i 

resultati della prima decisione. Quanto però il legislatore considera espressamente l’appello sotto l’aspetto 

di nuovo giudizio – allorché, cioè, ammette che si facciano valere nuove allegazioni e nuove prove – ciò 

che conta non è tanto la correzione della prima sentenza, bensì il raggiungimento della ‘veritas’ attraverso 

l’istanza superiore, il conseguire la ‘iustitia’, sono i principî che debbono ispirare ogni ordine di giudici, 

cui Giustiniano darà voce nelle Novelle” (SCHIOPPA, Antonio Padoa. Ricerche sull’appello nel diritto 

intermedio. Milano: Giuffrè, 1967, p. 104). 
90  Defendendo a natureza autoritária dos recursos, como desconfiança do juiz de primeiro grau, e enfatizando 

o papel central do efeito devolutivo nesse problema, como mecanismo de “ordinarização” do juízo recursal: 

SILVA, Ovídio A. Baptista da. Os recursos – viés autoritário da jurisdição. Processo e ideologia. 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2006, p. 239-243 e 261. 
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mudanças, sobretudo buscando permear a ciência jurídica de maior interdisciplinaridade. 

Assim, a ciência processual precisou se adaptar aos valores que foram absorvidos pelo 

ordenamento jurídico e à própria forma de pensar o direito. 

Ganhou bastante destaque, nesse contexto, o princípio da cooperação e a 

revitalização do contraditório. Para evitar maiores digressões, cumpre apenas destacar que 

esses princípios – que incidem ora conjuntamente (dupla incidência), ora de modo individual 

– fortaleceram sobremaneira a dialeticidade processual, a ponto de se enxergar o processo 

como um ambiente de diálogo – ainda que em contraposição – dos sujeitos do processo, 

incluindo o juiz. A legitimidade do processo pressupõe a possibilidade de um discurso 

concatenado e racional entre as partes e entre elas e o Estado-juiz. 

Esses avanços, que provieram da Teoria Geral do Processo e logo imbuíram a Parte 

Geral do Direito Processual Civil, pode-se dizer que hoje são um lugar comum nos vários 

campos de estudo do Direito Processual Civil: postulação, poderes do juiz, provas, execução 

civil, etc. Na Teoria Geral dos Recursos, porém, a incorporação dessas mudanças ainda não 

foi integral, e é essencial a aproximação dos dois campos, pois o trato em aparte é 

injustificado.91 

O programa cooperativo da ciência processual tolheu o publicismo autoritário: com 

a cooperação e o reforço da dialeticidade processual, pretende-se um tertium genus entre o 

publicismo e o privatismo acentuados. Justifica-se a atuação do poder estatal na medida da 

participação das partes. Essa lógica deve nortear todo o sistema processual. Mas não é isso 

que se vê nos recursos cíveis. 

O efeito devolutivo bloqueou parte significativa desses avanços processuais, 

preservando o publicismo de antanho e mantendo um alto grau de poder decisório para os 

tribunais sem estabelecer o necessário contrapeso de participação. De fato, enquanto as 

noções de “causa de pedir” e de “pedido”, especialmente de suas consequências no processo, 

fizeram com que os poderes do Estado-juiz fossem analisados de modo mais preciso e 

crítico, com uma boa perspectiva de seus limites objetivos, ao se justificar a decisão do órgão 

judicial ad quem a partir do “efeito devolutivo” do recurso, evitou-se o respectivo 

                                                           
91  “La teoría general de los medios de impugnación se inscribe en la misma tendencia de la Teoría General 

del Proceso, ya que forma parte de ella. Se basa en la idea central de que el proceso tiene una unidad que 

permite – y requiere – tales generalizaciones, como forma de comprender mejor los principios que la rigen” 

(VESCOVI, Enrique. Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica. Buenos 

Aires: Depalma, 1988, p. VII). 
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enriquecimento democrático que a causa de pedir e o pedido levaram para a fase de 

conhecimento em geral – o que se deu, provavelmente, sem se perceber. 

Pouco importa, por exemplo, que se trate de uma questão não discutida na apelação, 

é possível decidi-la, pois foi entregue ao tribunal por força do efeito devolutivo. Pouco 

importa, outrossim, que se trate de uma questão discutida e decidida em desfavor do 

recorrente, que escolheu por deixar a matéria fora de suas razões recursais, trata-se de 

questão que pode ser conhecida pelo tribunal, pois é abarcada pela profundidade do efeito 

devolutivo. Eis a preservação acrítica de um publicismo pernicioso, em prol de uma busca 

de justiça desassociada do seu maior interessado, que em nada colabora para um incremento 

efetivo da legitimidade e da qualidade da prestação jurisdicional.92 

Ora, se o recurso manifesta a impugnação da parte naquilo que, ao seu parecer, foi 

inadequadamente resolvido, por que razão haveria o tribunal de revolver as questões de 

admissibilidade, pois quanto a elas o recorrente não manifestou sua irresignação? Por 

exemplo, por que o juízo recursal pode adentrar as causae appellandi que não foram 

suscitadas no recurso? Como explicar a possibilidade de anulação de uma decisão contra a 

qual não se suscitou nenhuma causa para isso? Mais: como justificar o ingresso da Corte em 

parcela da decisão não impugnada – e, portanto, transitada em julgado – por sua incursão em 

uma questão de ordem pública? 

No ponto, vale recordar o raciocínio exposto por VÍCTOR FAIRÉN GUILLÉN de que, 

se se considerar que o fim do processo é a realização da justiça, mesmo quando houver a 

reforma da decisão contra aquele que recorreu, haveria sempre uma reformatio in melius do 

ponto de vista da realização da finalidade do processo.93 Todavia, a ideia é típica de regimes 

autoritários, que exageram na função de controle – não raro, em prejuízo ao cidadão e às 

suas garantias fundamentais – e utilizam retoricamente como argumento legitimador a fluída 

invocação da justiça – que, não se deve esquecer, é razão invocada também para conter o 

ingresso estatal nas esferas jurídicas dos particulares. 

O fato de o recurso, institucionalmente, ter se orientado majoritariamente por um 

programa autoritário não pode resultar num determinismo político de sua função.  No ponto, 

vale recordar a dissidência de ALLORIO com CAPPELLETTI, por ele, no seu parere 

                                                           
92  Sobre a associação da busca da justiça oficial como um mecanismo publicista exagerado em detrimento da 

atuação das partes: RAMINA DE LUCCA, Rodrigo. A Disponibilidade Processual: os interesses privados 

das partes diante da natureza pública do processo, cit., Capítulo 3. 
93  FAIRÉN GUILLÉN, Víctor. Estudios de derecho procesal. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 

1955, p. 362. 
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iconoclasta, ter sugerido a abolição da apelação, por se tratar de um mecanismo autoritário 

e custoso.94 Como bem destacou, a consequência de ver o apelo, por sua história, como um 

instituto a serviço do autoritarismo estatal, não deve ser a sua exclusão do sistema jurídico. 

Ao contrário, é preciso redesenhá-lo ou revê-lo como um método racionalmente válido para 

o reexame de decisões, a tutela dos direitos das partes e a afirmação do direito.95 

Com o desenvolvimento social e do direito recursal, a regra da adstrição à demanda 

consegue penetrar, em razoável medida, nas concepções dessa seara, bem como a correlata 

preocupação com o controle do exercício do poder.96 Há um giro de perspectiva: o controle 

das decisões judiciais passa a ser uma garantia em prol do jurisdicionado contra o mau 

exercício da jurisdição – e não mais uma garantia do detentor de poder. É isso que justifica 

a proibição da reforma para pior: não se pode decidir acerca do que não foi pedido.97 A regra 

é um legítimo fruto do princípio dispositivo e de seus fundamentos, já ressaltados, contra o 

arbítrio judicial e em favor da liberdade, da responsabilização dos sujeitos e de seu 

autorregramento. 

Como é evidente, deixam-se a cargo da parte a instauração e o efetivo 

desenvolvimento da atividade de controle da atuação judicial, que o faz mediante o uso do 

recurso. O recurso funciona a partir da iniciativa da parte, iniciando uma fase processual 

                                                           
94  CAPPELLETTI, Mauro. Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile. Giustizia e società. Milano: 

Edizione di Comunità, 1972, p. 120. O autor foi seguido por RICCI, com críticas ao duplo grau, e 

PIZZORUSSO, que propôs o “apelo circular”.  
95  ALLORIO, Enrico. Sul doppio grado del processo civile. Studi in onore di Enrico Tullio Liebman. Milano: 

Giuffrè, 1979, v. 3º, p. 1790-1791. O autor faz uma comparação com a repetição de experimentos científicos 

por diferentes laboratórios, para afastar o caráter hierárquico-autoritário, e defende a possibilidade de 

novum iudicium. Embora se concorde com o afastamento do autoritarismo nos recursos, não se concorda 

que não há hierarquia, pelo que a metáfora falha em descrever a imagem do fenômeno. Ao fim, o 

processualista propõe o apelo “rotatório” (p. 1804-1807 v), para juízes de idêntica hierarquia, como, no 

Brasil, ocorre com o recurso inominado nos juizados especiais. Também em defesa do apelo, inserindo-se 

na importante polêmica: TARZIA, Giuseppe. Realtà e prospettive dell’appello civile. Rivista di diritto 

processuale. Padova: CEDAM, 1978, v. XXXI/II, n. 2, p. 86-92. Também: CERINO-CANOVA, Augusto. 

Realtà e prospettive dell’appello civile. Rivista di diritto processuale. Padova: CEDAM, 1978, v. XXXI/II, 

n. 2, p. 92-98. Vale conferir também as considerações de Liebman, posteriormente, defendendo o recurso 

de apelação: LIEBMAN, Enrico Tullio. Il giudizio d’appello e la costituzione. Rivista di diritto processuale. 

Padova: CEDAM, v. XXXV, n. 2, 1980, p. 401-409. 
96  “Prevalse poi, per li rami dei secoli, il sistema francese su quello di derivazione romanistica e l’appello 

passò da impugnazione a efficacia reale, con devoluzione piena e automatica in seconde cure dell’intera 

controversia, da rivisitare funditus e senza limitazioni, a impugnazione a effetto personale, cioè relativa al 

solo appellante, con annesso divieto di reformatio in peius in mancanza di apposita iniziativa della parte 

appellata (TEODOLDI, Alberto. L’appello civile. Torino: Giappichelli, 2016, p. 201). 
97  CALAMANDREI, Piero. Appunti sulla reformatio in pejus. Studi sul processo civile. Padova: CEDAM, 

1934, v. 3, p. 47. Igualmente: MANDRIOLI, Crisanto; CARRATA, Antonio. Corso di diritto processuale 

civile. 15ª ed. Torino: Giappichelli, 2018, p. 272. 
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nova, que é concluída mediante a prestação jurisdicional recursal, de acordo com a 

impugnação que foi realizada.98 

A partir da sua variação histórica, portanto, é possível diferenciar duas visões e 

funções preponderantes nos recursos cíveis, embora em ambas ele sirva para o controle de 

decisões judiciais. De um lado, ele pode funcionar preponderantemente como um meio para 

o controle do exercício de poder pela autoridade, de modo a que se cumpra, no campo da 

política judiciária e jurídica, a implementação de valores e programas que ela repute 

essenciais.99 Por outro lado, os recursos cíveis podem deter majoritariamente a função de 

tutela, isto é, de proteger o direito dos jurisdicionados a decisões justas, em que se estrutura 

o recurso como uma forma de controle sobre os possíveis erros judiciais cometidos.100 

Nos sistemas em que prevalece a função de controle político, o recurso tende a ser 

estruturado de maneira mais inquisitória, enquanto, quando prevalece a função de tutela do 

                                                           
98  MANDRIOLI, Crisanto; CARRATA, Antonio. Corso di diritto processuale civile. 15ª ed. Torino: 

Giappichelli, 2018, p. 246. 
99  SHAPIRO adota uma visão particular do recurso, que talvez possa se dizer realista, no sentido do movimento 

teórico norte-americano, em que ele serviria como uma espécie de favor ou cortejo do poder central para o 

cidadão, como um mecanismo político-estratégico de lhe garantir prestígio. Confira-se: “In short, appeal is 

one of the many forms of favor, service, or patronage dispensed by a central regime for the purpose of 

wooing the citizenry. From the regime's point of view, appeal may be far more important as a means of 

doing favors than of correcting errors, and it may make little difference whether patronage flows via the 

route of an appeal or an original action” (SHAPIRO, Martin. Appeal. Law and Society Review, v. 14, 1980, 

p. 637). Similarmente, ANTÓNIO MANUEL HESPANHA faz uma conexão entre a atuação jurisdicional do rei 

e virtudes, tidas como especiais do rei, como a misericórdia e a clemência, o que significa que, ao decidir, 

poderia se apiedar da parte, atuando para temperar o rigor da lei (concessão de privilégios), através “da 

graça” do rei, com uma “função política e legitimadora fundamental, estreitamente ligada a um tópico 

central de legitimação das sociedades do Antigo Regime – a aproximação entre ‘rei’ e ‘pai’ 

(‘patriarcalismo’)”, cf. HESPANHA, António Manuel. O direito dos letrados no Império Português. 

Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 132. 
100  Diferenciando as duas funções no direito italiano: “Prendiamo, come punto di riferimento, la disciplina 

delle impugnazioni. Potrebbe sembrare che qui vengano indiscutibilmente in rilevo problemi di tutela, 

essendo le impugnazioni costruite come rimedi che l’ordinamento pone a disposizione delle parti per 

riparare gli errori eventualmente commessi dai giudici ai loro danni. Ma si tratterebbe di una prospettiva 

assai parziale ed incompleta. La storia delle istituzioni processuali mostra che non sempre questo è stato 

l’obiettivo o l’unico obiettivo delle impugnazioni, spesso predisposte soprattutto per consentire al detentore 

del potere centrale (di solito, il monarca o l’imperatore) il controllo sull’attività dei funzionari ai quali aveva 

affidato il compito di giudicare. Quando ciò è avvenuto e quando ciò ancora oggi avviene, l’impugnazione 

è soprattutto uno strumento di controllo, rispetto al quale l’aspetto della tutela assume importanza 

secondaria” (VERDE, Giovanni. Diritto processuale civile. 5ª ed. Aggiornamento a cura di Ferrucio 

Auletta, Gian Paolo Califano, Giuseppe della Pietra, Nicola Rascio. Bologna: Zanichelli, 2017, v. II, p. 

175). Entendendo, a partir da análise do direito norte-americano, que o recurso é uma manifestação da 

justiça procedimental essencial à tutela dos direitos das partes: ROBERTSON, Cassandra Burke. The right 

to appeal. North Carolina Law Review, vol. 91, 2013, p. 1257. 



 

278 

 

direito a uma decisão justa, o recurso normalmente assume uma estrutura mais 

dispositiva.101-102 

Como se demonstrou, o princípio dispositivo e a regra da adstrição à demanda 

chegaram no processo recursal apenas pela metade: o pedido importa, mas a causa de pedir 

não. O paralelo entre os limites objetivos da demanda e os limites objetivos do recurso 

deixou evidente que a causa de pedir do recurso, diferentemente do que ocorre com a 

demanda original, não é capaz de limitar objetivamente a tomada de decisão no direito 

brasileiro. Acontece, no entanto, que esse fenômeno, apesar de suas evidências, não costuma 

ser percebido, ou, pelo menos, destacado pela doutrina. Ao contrário disso, a ciência 

processual brasileira parece assente quanto ao amplo acolhimento do princípio dispositivo 

em grau recursal, como se a sua intensidade nesta seara fosse exatamente a mesma que está 

presente na tomada de decisão quanto à demanda original. 

E, no ponto, é bastante curioso como o combate à reformatio in peius recebe 

sobrelevada atenção e cautela da doutrina, justamente por se tratar de uma manifestação do 

princípio dispositivo. A importância do princípio dispositivo e da proibição da reforma para 

pior são enfatizadas por ALCIDES DE MENDONÇA LIMA:103 

Teoricamente, pois, a reformatio in peius é contra os princípios gerais do 

Direito Processual. O acolhimento da norma dependerá de texto expresso, 

mas inequívoco e claro. Não se pode admiti-la por via de interpretação 

sibilina ou sutil, para derrogar um postulado que é uma das garantias do 

poder atribuído aos indivíduos de, segundo a autonomia de sua vontade, 

defender seus direitos e sanar, espontaneamente, as lesões sofridas ou 

preservar as ameaças, como um índice de liberdade, que persiste, ainda, 

como o apanágio da própria civilização. 

 

Como se percebe, há sobrelevado valor outorgado ao princípio dispositivo. Isso 

poderia levar a crer que, como é o mesmo princípio dispositivo que alimenta a regra de 

                                                           
101  Aliás, essa visão pode ser generalizada para o processo em geral. Em pesquisa comparada, chegou-se à 

conclusão que todos os sistemas processuais, por mais diversos que sejam, são arquitetados sobre dois 

pilares, que variam em intensidade e forma de representação de acordo com a sociedade, que são: a 

resolução de litígios entre os particulares e a implementação do ordenamento jurídico ou de políticas 

jurídicas e sociais. Sobre isso, cf. UZELAC, Alan. Goals of civil justice and civil procedure in 

contemporary judicial systems. Cham: Springer, 2014, p. 5-12. 
102  Poucos sistemas, atualmente, permitem a revisão de ofício de capítulos de decisão ou o ingresso em 

questões não suscitadas. O sistema recursal chinês é uma exceção, pois segue esse modelo, cf. CHAN, Peter 

C. H.. Civil appeals and other means of recourse against judgments in China: A Critical review of the 

procedural issues. Nobody is perfect: Comparative essays on appeals and other means of recourse against 

judicial decisions in civil matters. Cambridge: Intersentia, 2014, p. 172-173. 
103  LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis, cit., p. 339. 
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adstrição à demanda, e não somente ao pedido, as disposições do sistema recursal díspares 

poderiam ser levadas a confronto. Tal fato, no entanto, não acontece. 

Chega a ser surpreendente que a doutrina simplesmente ignore o problema. Não se 

enxerga, simplesmente, o quão maior e desproporcional é a dose de inquisitoriedade nos 

recursos em comparação com a demanda originária e os limites objetivos de sua decisão. 

Aliás, justamente por se tratar de algo pouco examinado, e certamente por conta do véu 

teórico que o efeito devolutivo fornece ao exame dos limites objetivos, a doutrina uníssona 

supõe, de modo flagrantemente equivocado, que a dispositividade é idêntica ao disciplinar 

os limites objetivos da demanda original e da demanda recursal: “não há por que supor que 

no direito brasileiro o princípio dispositivo, quanto à fixação do objeto do juízo, atue com 

menor intensidade na instância recursal do que na primeira”, afirmou BARBOSA MOREIRA.104 

Igualmente, ao analisar o princípio inquisitivo e sua eficácia no sistema recursal, 

FLÁVIO CHEIM JORGE destaca que é esse princípio estruturante que permite o conhecimento 

de questões de ordem pública no julgamento do recurso, bem como legitima, na sua 

concepção, a tomada de decisões que configuram reformatio in peius, como no caso do autor 

que, recorrendo da decisão que julgou parcialmente procedente o seu pedido, vê o processo 

ser integralmente anulado em sede recursal.105 Porém, o processualista capixaba ignora que 

a profundidade do efeito devolutivo, e assim parcela significante desse efeito, é, na verdade, 

uma intensa manifestação do princípio inquisitivo – que derroga, no ponto, a estruturação 

recursal pelo princípio dispositivo.106 

Trata-se, portanto, de um “ponto cego” da Ciência Processual. Não é que se tenha 

esse regramento como sistematicamente coerente e axiologicamente legítimo. Na verdade, 

parece que, ao se estabelecer o efeito devolutivo como polo metodológico do exame dos 

limites objetivos dos recursos cíveis, simplesmente se deixou de fazer a análise a partir das 

noções de causa de pedir e de pedido, o que dissimulou as diferentes doses de inquisição que 

se veem presentes na demanda original e na demanda recursal. 

                                                           
104  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, V, cit., p. 436. 
105  JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 7ª ed. São Paulo: RT, 2015, p. 313-316. 
106  Igualmente: ARRUDA ALVIM, José Manoel. Anotações sobre a teoria geral dos recursos. Aspectos 

polêmicos e atuais dos recursos cíveis de acordo com a Lei 9.756/98. Teresa Arruda Alvim e Nelson Nery 

Jr. (coord.). São Paulo: RT, 1999, p. 62. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Inovações no processo civil. São 

Paulo: Dialética, 2002, p. 85. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Apelação: admissibilidade e efeitos. 

Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. 

Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim (coord.). São Paulo: RT, 2003, v. 7, p. 447. 
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Essa é uma premissa importante: a ciência processual brasileira ignora a diversidade 

de cargas de inquisitoriedade e de dispositividade que se fazem presentes no conhecimento 

e decisão da demanda original e da demanda recursal. Agora, cumpre analisar a coerência 

sistêmica e a conformidade axiológica dessa opção. 

Viu-se que o movimento de fortalecimento do princípio dispositivo na esfera 

recursal é recente e, mais do que isso, é uma dinâmica que ainda não se concluiu. No ponto, 

a Teoria Geral dos Recursos vive uma transição realizada há muito na Teoria Geral do 

Processo – mais precisamente, pelo processo de conhecimento. 

Verifica-se uma efetiva tendência de reduzir a amplitude da atividade de correção 

ensejada pelo recurso, o que valoriza o juízo de primeiro grau, sobretudo no recurso de 

apelação, que historicamente é o recurso por excelência e que possui a mais ampla 

devolução, em que tradicionalmente se entrega a causa para um reexame completo do juiz 

superior.107 Deve-se reconhecer que, do império romano, onde se desenvolveu a apelação e 

a devolução como sua característica imanente, para os tempos atuais, muito mudou: houve 

notável redução de poderes do juízo recursal. Os movimentos de mudança são gerais.108 

Na Itália, por exemplo, as modificações legislativas foram várias de 1987 a 2012 e, 

hoje, há certo consenso doutrinário em apontar a apelação como mecanismo de revisio 

prioris instantiae, diferentemente da tradição desse mesmo sistema, que sempre trabalhou 

com a apelação como novum iudicium.109 Tais mudanças, que têm como mais recente 

manifestação a Lei nº 134, de 7-8-2012, restringiram fortemente a devolução ensejada pela 

apelação, dando-lhe uma fisionomia bem diversa, mais atrelada à manifestação de vontade 

do recorrente, com destaque para suas razões, e reduzindo a possibilidade de inovação.110 

                                                           
107  Destacando essa tendência: DENTI, Vittorio. La giustizia civile. 2ª ed. Bologna: Il Mulino, 2004, p. 181. 
108  “Insomma, i tempi non sembrano favorevoli a dare troppo spazio al bisogno di giustizia, qualora esso si 

concreti in una moltiplicazione dei gradi processuali, tanto più che, aspirando il processo ad essere chiuso 

in tempi ragionevoli, l’appello (o il doppio grado) finisce con l’essere un segmento del processo da 

ridimensionare. Per ora, la linea evolutiva è nel senso di ridurne l’ampiezza, sempre più avvicinandolo a 

uno strumento (non di giustizia, ma) di controllo dell’operato del giudice nei limiti delle doglianze 

prospettate dalle parti” (VERDE, Giovanni. Diritto processuale civile, II, p. 206). 
109  MANDRIOLI, Crisanto; CARRATA, Antonio. Corso di diritto processuale civile, II, cit., p. 271. 
110  Embora se destaque que a lei apenas incorporou o entendimento anterior: “Peraltro, stando all’opinione di 

gran lunga maggioritaria, non si tratta di un’autentica novità; il legislatore si è sicuramente mosso 

nell’intento di recepire a livello normativo quanto la giurisprudenza aveva già elaborato nel corso degli 

anni con riferimento al vecchio testo dell’art. 342 cod. proc. civ. Infatti, la stessa Corte Suprema, sul 

presupposto che l’appello non poteva più essere ricostruito sul modello del novum judicium stante la 

disciplina riprodotta dal legislatore del ’42, aveva da tempo imposto all’appellante l’onere di denunciare – 

a pena di inammissibilità – in maniera analitica tutti quanti gli errores in judicando e gli errores in 

procedendo da cui riteneva affetta la prima sentenza al fine di ottenerne la riforma” (GAMBINERI, 

Beatrice. Appello. Bologna: Zanichelli, 2018, p. 91-92). 
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Antes, no direito italiano, a apelação delimitava apenas o capítulo impugnado para 

que o juiz da apelação pudesse conhecer todas as questões a ele referentes.111 Com as 

reformas mais recentes, outra alteração ocorreu: as razões da apelação passaram a ganhar 

prestígio e, atualmente, são, além de critério de admissibilidade do recurso, relevantes para 

delinear precisamente as questões que são objeto da impugnação.112 Caso o tribunal decida 

além das questões impugnadas ou daquelas diretamente ligadas à parte da decisão 

impugnada ou, ainda, que foram trazidas como razões para manutenção pelo recorrido, há 

nulidade da decisão por desrespeito à adstrição.113 

Si assiste così alla “illacrimata sepoltura” dell’effetto devolutivo e alla 

definitiva affermazione in Italia di un modello di appello caratterizzato 

quale impugnazione del provvedimento decisorio di primo grado 

attraverso la denuncia di errores in procedendo o di errores in iudicando, 

indifferentemente sulla quaestio facti (art. 342, n. 1, c.p.c.) o sulla quaestio 

iuris (art. 342, n. 2, c.p.c.), solo in astratto e in potenza idonei a devolvere 

al secondo giudice l’intera controversia, ma in concreto e in effetti 

delimitati dalle iniziative delle parti in relazione ai singoli punti.114 

 

Do que foi visto até agora, permite-se concluir que os recursos cíveis foram 

gravados por dois pesados penhores históricos autoritários, ambos traduzidos no efeito 

devolutivo, que se convém eliminar. O primeiro, do qual já se livraram os sistemas jurídicos 

contemporâneos, é o beneficium commune, característico do processo romano-canônico, que 

ensejava uma extensão ilimitada do efeito devolutivo. Essa característica já foi superada na 

evolução jurídica francesa, onde se impuseram a individualidade e o interesse pessoal em 

impugnar, o que foi difundido amplamente. O segundo penhor está no desenho de um duplo 

grau de jurisdição rígido e formal, que determina o objeto do apelo diretamente por meio das 

demandas e defesas deduzidas em primeiro grau, retirando-lhe a característica de uma 

impugnação, densificada mediante a noção de profundidade do efeito devolutivo, que 

transfere ao órgão judicial de segundo grau todo o material de cognição do primeiro, de 

maneira ilimitada e incondicionada.115 

                                                           
111  Sobre a clara alteração do recurso de apelação no direito italiano sob o ponto de vista da natureza desse 

recurso, vale a síntese comparada: TEODOLDI, Alberto. L’appello civile. Torino: Giappichelli, 2016, p. 1-

3. 
112  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 395-398. 
113  “Inoltre, le recenti innovazioni normative ancor più rafforzano il principio per cui il giudice di secondo 

grado non può di ufficio riesaminare parti della sentenza, oggetto di generica impugnazione, incorrendo 

altrimenti nel vizio di ultrapetizione ex art. 112” (MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, 

II, cit., p. 609). 
114  TEODOLDI, Alberto. L’appello civile, cit., p. 206. 
115  As ideias estão em: MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 612-613. 
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O segundo problema ainda permeia o direito brasileiro, diante da regulação do 

efeito devolutivo pelo art. 1.013, em especial pelos seus §§ 1º e 2º, do CPC. No final das 

contas, vige aqui o “tantum devolutum quantum appellatum, pero no mucho”. Devolve-se 

não apenas o que se pede, mas todas as questões jurídicas ou fáticas, mesmo que não constem 

como razões para a impugnação.116 

Ora, se o princípio da demanda exige a conformação à causa de pedir, por que seria 

diferente no sistema recursal? Por que, nos recursos, o princípio dispositivo seria menos 

intenso, e firmaria limites no pedido? As razões sociais e políticas que fundamentam o 

princípio dispositivo na demanda não se fazem presentes nos recursos? Essas perguntas, que 

já prescindem de respostas, revelam uma grave falta de consistência no sistema 

processual.117 

O princípio dispositivo é tanto expressão da limitação do juízo recursal ao pedido 

deduzido no recurso quanto da limitação às razões recursais efetivamente deduzidas. Ao 

firmar suas críticas específicas à decisão judicial, o recorrente manifesta sua vontade de 

definir o conteúdo da impugnação, que, assim como o pedido, não tem razão para ser 

ignorado. 

Realmente, o recorrente ou o recorrido, mesmo tendo elegido as questões que reputa 

relevantes para a reforma, anulação ou manutenção da decisão, pode ver o tribunal debruçar-

se sobre outras questões. Há, no sistema recursal vigente, uma permissão de que o juízo 

recursal decida extra ou ultrapetição. É isso que está previsto no sistema recursal brasileiro 

ao se estipular que todas as questões jurídicas ou fáticas podem ser conhecidas pelo órgão 

julgador do recurso.  

                                                           
116  Parece que as coisas ocorrem como colocou Couture: basta a lamentação da parte, cumprindo os requisitos 

de admissibilidade, que a revisão cabe ao órgão judicial: “La parte lesionada se limita generalmente a una 

simple acusación: acusa o tacha la sentencia de injusta o de nula. De allí en adelante, la anulación o la 

reyocación no serán actos de parte, sino actos del mismo o de otro juez. La parte destaca los vicios de la 

sentencia para que sean los propios órganos del Poder Judicial qUienes los corrijan” (COUTURE, Eduardo. 

Fundamentos del derecho procesal civil. 3ª ed. Buenos Aires: Roque Depalma, 1958, p. 350). 
117  Em nota de rodapé acima, destacou-se que um dos poucos sistemas que trabalham com poderes amplos é o 

chinês. Na China, onde não se remete ao efeito devolutivo para explicar os poderes dos órgãos julgadores 

dos recursos, já se percebeu a situação, e a doutrina indica como um problema a ser resolvido, inclusive 

com base no princípio dispositivo: “The Chinese approach of complete review frustrates the true nature of 

civil appeals. The appellate court is too powerful: save for a few minor restrictions, the appellate court may 

redefine the remit of the appeal, entertain new evidence and legal issues, and review the merits of every 

factual and legal finding of the first instance court. In practice, the factual review takes the form of a fresh 

fact-finding exercise. This approach makes second instance procedure in China more like a trial de novo 

than a genuine appellate review. To move forward, China needs to consider adopting a limited review of 

appeals” (CHAN, Peter C. H.. Civil appeals and other means of recourse against judgments in China: A 

Critical review of the procedural issues, cit., p. 202). 
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É interessante que há um sólido consentimento em não se permitir que o julgador 

traga causas de pedir ou, em regra, exceções substanciais no julgamento da demanda (arts. 

492 e 141 do CPC). A justificativa é que, ao agir dessa forma, poderia macular sua 

imparcialidade, seja porque ao proceder assim poderia acabar se tornando mais afeito à tese 

ou, no mesmo sentido, porque demandar é ato próprio da parte, e quem veicula nova causa 

de pedir traz, efetivamente, outra demanda – efetiva um cúmulo de causas para o mesmo 

pedido. Parece que as mesmas consequências negativas devem ser evitadas no sistema 

recursal, pelo que não se justifica, axiologicamente, o seu afastamento. Não deve ser tida 

como natural a possibilidade de o tribunal incorporar ao objeto do recurso novas causae 

appellandi. 

Vê-se, assim, em paralelo, que se se aplicar a mesma lógica da fase de 

conhecimento em primeiro grau à fase recursal, não há sustento para o poder outorgado ao 

órgão julgador pela profundidade do efeito devolutivo. Trata-se de uma concessão 

autoritária, como bem se vê na seguinte lição, proferida com olhos noutro contexto, mas 

adaptável ao tema sob exame: “toda vez que o juiz, de ofício, transportar para as fronteiras 

do processo o interesse particular ou público de outrem, estranho à relação jurídica deduzida 

em juízo, haverá nítida deturpação do princípio da autoridade, uma vez que transforma o juiz 

em protagonista, não simplesmente da direção do processo, mas, sim, da própria sorte do 

objeto litigioso, ferindo de morte a legalidade que deve nortear a realização de todos os atos 

processuais”.118 

Para que o direito processual civil apresentasse coerência com as premissas 

normativas que assume, seria necessário respeitar também a vontade expressa no ato de 

impugnação e, com isso, limitar a incursão dos tribunais às questões suscitadas no recurso 

em contraposição à forma como abordada na decisão, bem como às questões veiculadas na 

manifestação do recorrido.  

Não se quer dizer com isso que o sistema processual deve ser lido como proibitivo 

de que o juízo recursal conheça de causae petendi não deduzidas na apelação ou criar um 

ônus de contrarrazoar o recurso para o apelado, sob pena de ver suas teses defensivas 

ignoradas. Defender essa posição seria ignorar o Código de Processo Civil. Mais do que isso: 

seria contrariá-lo em sua dicção expressa, o que constituiria absurdo. Definitivamente, não 

é isso que se pretende.  

                                                           
118  TUCCI, José Rogério Cruz e. Contra o processo autoritário. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 242, 

2015, p. 63. 
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À ciência processual civil cabe a percepção da falta de sintonia e a crítica, bem 

como, quando for possível, a construção de soluções sistemáticas que podem ser albergadas 

pelo direito processual civil.  

Portanto, particularmente quanto à profundidade do efeito devolutivo, a primeira 

importância da análise é perceber que há uma necessidade de maior coerência e consistência 

sistêmica, assim como de preservação de valores caros ao direito processual civil (encartados 

no princípio dispositivo). Esse dado da ciência processual leva a duas consequências: (i) 

fazer pressão para a exclusão da amplíssima profundidade da devolução, de lege ferenda; 

(ii) fornecer diretriz interpretativa para as disposições normativas em que não haja uma clara 

opção, de lege lata. 

Não há como se negar, porém, o poder de ofício da Corte de trazer, na apelação, 

causas de pedir recursais que não foram suscitadas pela parte. Há, nesse particular, uma 

efetiva derrogação do princípio dispositivo: não há como sustentar o princípio quando é 

outorgado poder à Corte de supervisão ex officio.119 

Cabem algumas considerações sobre o norte hermenêutico do sistema recursal. O 

que se impõe é uma visão dos recursos como mecanismo de tutela contra ilegalidades nos 

provimentos jurisdicionais.  

A Teoria Geral dos Recursos carece de um giro epistemológico: foi construída e é 

repetida, ainda que de modo inconsciente, a partir de uma visão do recurso como um 

mecanismo de exercício do poder de controle pelo(s) detentor(es) do poder. E essa visão se 

mostra desatualizada e incompatível com o atual arcabouço constitucional democrático, 

devendo-se realizar uma intencional releitura dessa perspectiva do sistema recursal. Os 

fundamentos que direcionam todo o processo civil também devem incidir sobre os recursos. 

Pretende-se jogar o sistema recursal no conjunto lógico e axiológico que norteia todo o 

sistema processual. 

Essa é a perspectiva em que o recurso é considerado o meio de impugnação 

apropriado contra ilegalidades judiciais.120 É um aspecto fundamental do judicial review. 

Trata-se de instrumento de tutela dos direitos, especificamente da tutela do direito a um 

                                                           
119  CHAN, Peter C. H.. Civil appeals and other means of recourse against judgments in China: A Critical 

review of the procedural issues, cit., p. 203. 
120  Prefere-se a terminologia “meio de impugnação” ao uso de “’remédio”, seja porque aquela é efetivamente 

empregada na legislação, seja porque esta é pouco útil para a compreensão técnica do que ocorre 

efetivamente, ou por seu “sabor medicinal”, cf. STANKIEWICS, Antoni. Comentario exegético al Codigo 

de Derecho Canónico, IV/2, cit., p. 1613.  
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provimento jurisdicional em conformidade com o ordenamento jurídico, do direito a uma 

decisão justa.121 Esse direito, por sua vez, tem origem a partir da ação. Como é a própria 

parte a beneficiária, cabe a ela, no recurso, delimitar as razões pelas quais reputa a decisão 

injusta e a decisão que reputa adequada para o caso. Assim o fazendo, vincula o órgão 

judicial ao proferimento de decisão que examine as possíveis ilicitudes indicadas e, mais 

importante, que se limite a examiná-las – ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, 

evidentemente.122 

Enfim, a visão do recurso como mecanismo de tutela do direito da parte a uma 

decisão justa impõe que os consagrados limites à demanda original sejam, mutatis mutandis, 

aplicáveis à demanda recursal sempre que possível. Isto é, quando inexistir expressa dicção 

legal em sentido contrário excepcionando a dispositividade. A princípio, deve-se 

observância à regra da adstrição da decisão à demanda, inclusive à demanda recursal.   

Cumpre salientar que não se quer ou se defende, por outro lado, um processo que 

se configure em “coisa das partes”. A malsinada opção pelo privatismo processual – ou 

neoprivatismo – não é o cerne da proposta.123 Afinal, não se justifica, no ponto, a diferença 

entre a demanda original e a demanda recursal: trata-se de equilibrar posições em paralelo 

aos ditames democráticos que regem o processo de uma maneira geral. Afinal, a “liberdade 

é manifestação da dignidade; e ao dar às partes poder para agir ou deixar de agir antes, 

durante e depois do processo, fica o Estado limitado e constrito a essa decisão, nos limites 

em que ela for tomada”.124 É, em síntese, trazer a Teoria Geral dos Recursos à mesa da Teoria 

Geral do Processo, para que possa compartilhar, merecidamente, por ser partícula sua, do 

que lá foi conquistado: é, em vez de contrapor a atividade das partes e do juiz, dá-lhes uma 

perspectiva colaborativa.125 

                                                           
121  PUNZI, Carmine. Il processo civile – sistema e problematiche. 2ª ed. Torino: Giappichelli, 2010, v. II, p. 

354. Nesse sentido: “Tutto il processo, nel suo complesso e in ogni sua particolare attività, è diretto al fine 

di conseguire una sentenza giusta; e varii sono i modi strumentali, per mezzo dei quali tale fine viene ad 

esser assicurato: uno di questi è l’impugnazione” (PROVINCIALI, Renzo. Delle impugnazioni in generale. 

Napoli: Morano, 1962, p. 12). 
122  Sobre o tema da tutela dos direitos, adotam-se as ideias defendidas em: MARINONI, Luiz Guilherme. 

Técnica processual e tutela dos direitos. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010. É certo, porém, que se adota aqui uma 

leitura mais ampla, pois o jurista paranaense refere-se, na sua importante obra, à relação entre o processo e  

o direito material, sendo que o aspecto em que foram aplicadas as suas bases, nesta tese, é de direito 

processual – o que, no entanto, não parece problemático. 
123  Ver: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O neoprivatismo no processo civil. Teoria do processo – 

panorama doutrinário mundial. Fredie Didier Jr. (org.). Salvador: Juspodivm, 2010, v. 2, p. 393-404. 
124  RAMINA DE LUCCA, Rodrigo. A Disponibilidade Processual: os interesses privados das partes diante 

da natureza pública do processo, cit., p. 44. 
125  “Nesse ponto, como nos restantes, não há porque vincular a inspiração ‘social’ no processo à extravagante 

ideia – que, a bem da verdade, ninguém propugna, embora alguns pareçam enxergar nela fantasma a 
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4. Redefinição conceitual da demanda recursal e de seus elementos 

4.1. Demanda recursal  

Nos recursos, a diferenciação entre demanda recursal e objeto recursal é 

sobremaneira importante. Primeiro, por consequência da amplíssima profundidade do efeito 

devolutivo, porquanto a demanda recursal não se confunde com o objeto recursal, 

diferentemente do que ocorre com a demanda original, que, a princípio, consistirá no objeto 

do processo. Segundo, por conta da ambiguidade da noção de “objeto do recurso”, que pode 

ser compreendida em dois diversos sentidos: o objeto do ato do recurso propriamente dito 

(que é tratado neste item); o objeto do processo e da decisão que se instaura a partir do 

exercício do primeiro, isto é, o objeto do juízo recursal (que será tratado no item 5).126  

Portanto, cabe, inicialmente, um olhar sobre a demanda recursal. 

A demanda recursal nada mais é do que o exercício da pretensão recursal. Ela 

consiste na pretensão à correção jurídica da decisão judicial, reformando-a ou anulando-a – 

ou a mais atos processuais –, o que não se confunde com o direito substancial deduzido em 

juízo.127 Assim, pode-se concluir que recurso é, sob determinada perspectiva, um tipo 

específico de procedimento de conhecimento.128 

O ordenamento jurídico assegura o direito a decisões justas, isto é, que estejam em 

conformidade com o direito positivo. A própria noção de Estado de Direito compele o 

julgador a resolver o caso de acordo com o ordenamento jurídico, os princípios e regras 

postos no sistema jurídico, e não de acordo com a sua vontade pessoal ou, muito menos, 

conforme os seus caprichos. As pessoas devem ser regidas pelo Direito, não por outras 

pessoas; é a pretensão de objetividade fundamental ao sistema jurídico, que tem como 

                                                           
reclamar exorcismo – de uma ‘entronização’ do juiz como suserano imposto à vassalagem das partes. Essa 

é uma caricatura que não merece defesa, nem aliás a encontra, hoje, em qualquer setor respeitável da 

doutrina processual; por conseguinte, tampouco merece ataques, e surpreende que às vezes se perca tempo 

em desferi-los. O lema do processo ‘social’ não é a contraposição entre juiz e partes, e menos ainda o da 

opressão destas por aquele; apenas pode ser o da colaboração entre um e outras” (BARBOSA MOREIRA, 

José Carlos. A função social do processo civil moderno e o papel do juiz e das partes na direção e na 

instrução do processo. Tema de direito processual (Terceira Série). São Paulo: Saraiva, 1984, p. 55-56). 
126  CERINO-CANOVA, Augusto. Le impugnazioni civili – struttura e funzione. Padova: CEDAM, 1973, p. 

132. 
127  CAVANI, Renzo. Teoría impugnatoria - Recursos y revisión de la cosa juzgada en el proceso civil. Lima: 

Gaceta, 2018, p. 56. 
128  Aproximadamente nesse sentido, recurso foi conceituado como “incidente declarativo procedimentalmente 

autónomo de revogação de uma decisão judicial, com fundamento em ilegalidade ou injustiça, por erro de 

direito ou de facto, sem valor de caso julgado autónomo”: PINTO, Rui. O recurso civil. Uma teoria geral, 

cit., p. 119.  
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principal função permitir a maior segurança e previsibilidade na ordenação social. Nesse 

contexto, se assegura o direito a decisões justas (que respeitem as normas de direito 

substancial, processual, negocial, as normas probatórias, e que as decisões sejam geradas de 

acordo com as garantias processuais). Essa forma de compreensão insere o recurso no 

contexto axiológico do direito processual contemporâneo, compreendido como um sistema 

de tutela de direitos. O recurso (rectius: a demanda recursal) é instrumental ao direito a 

decisões conforme o ordenamento jurídico. 

A demanda recursal é rica em paralelos com a demanda original. Antes de qualquer 

coisa, é possível afirmar que ela, igualmente, é composta por causa de pedir e pedido. Porém, 

a sua causa de pedir e o seu pedido não se confundem com o da demanda original: são 

recursais, e isso implica a existência de peculiaridades. 

Diferentemente do que ocorre com a demanda inicial, a demanda recursal tem como 

elemento autorizador e parâmetro de seu exercício a decisão judicial impugnada. Realmente, 

o fato jurídico relevante que faz surgir o direito ao recurso é a decisão judicial, alegando, 

como objeto de cognição e decisão em grau recursal, o fato de a decisão ter sido proferida 

contrariamente ao ordenamento jurídico, ocorrendo essa contrariedade ao resolver quaestio 

iuris ou quaestio facti. A partir daí, o recorrente alega o direito à correção da prestação 

jurisdicional que lhe foi entregue. 

Portanto, uma diferença essencial entre a demanda inicial e a demanda recursal, que 

não pode ser olvidada, é a constatação de que a última ataca uma decisão judicial.129 A 

atividade recursal dá-se em continuidade e em consideração do que foi desenvolvido em 

primeiro grau. 

No ponto, deve-se perceber que o recurso tem como característica essencial fazer 

nascer outra instância, à semelhança da ação processual, papel que historicamente lhe foi 

designado na origem.130 Do mesmo modo que se concebeu a relação jurídica processual, 

gerada pelo exercício da ação, desenvolveram-se, no interior dos processos, situações e 

                                                           
129  Assim: PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile. 5ª ed. Napoli: Jovene, 2006, p. 452. 

No mesmo sentido, trazendo bom inventário de posições: NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6ª 

ed. São Paulo: RT, 2004, p. 202-234. Embora reconheça essa particularidade, não deixa de reconhecê-los 

como “una vera e propria azione”: MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 566. 

Vale também a consulta a: ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 53-62. O processualista gaúcho 

defende que se trata de uma ação, embora destaque, com razão, a pequena ou nenhuma relevância da 

questão. 
130  MOREIRA, José Carlos. O juízo de admissibilidade no sistema de recursos civis. Rio de Janeiro: Borsói, 

1968, p. 30. 
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relações que guardam semelhanças com as ações. Há de se diferenciar, no entanto, como 

essencialmente distintas as pretensões que se exercem no interior do processo e aquelas que 

são exteriores, ditas extraprocessuais.131 

Trata-se, por isso, de um desenvolvimento do direito de ação ou direito à prestação 

jurisdicional, garantido constitucionalmente no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.132 

É um direito instrumental à ação original, que com ela não se confunde, embora não garanta 

uma tutela dotada de autonomia: é sempre referencial à tutela demandada originalmente.133 

É, na verdade, um dos direitos decorrentes do complexo que é formado pelo direito de 

ação.134 

O exercício do direito ao recurso traz um feixe de situações jurídicas que se 

aperfeiçoam de modo gradual. Trata-se, aqui, de um perfeito paralelo entre o direito de ação, 

como pretensão à tutela jurídica pelo Estado-juiz, e o recurso, como pretensão à tutela 

recursal. Há um inequívoco paralelismo entre as duas situações, embora o recurso tenha 

sempre natureza processual.135 

Na ação, como designado pelas várias linhas teóricas, em uma visão compreensiva, 

pode-se enxergar diferentes etapas ou, mais precisamente, diferentes situações jurídicas que 

se colocam gradualmente para o seu aperfeiçoamento. Há o direito à prestação jurisdicional 

– que é representado pela noção autônoma e abstrata da ação. Existe o direito à decisão de 

mérito – representado, ainda que parcialmente, pela teoria eclética de LIEBMAN. Ocorre, 

finalmente, o direito à tutela jurisdicional – representado pela teoria concretista, por 

exemplo, de CHIOVENDA. Essas várias situações jurídicas, todas elas reconhecidas como 

“ação” em diferentes teorizações, formam, na verdade, um conjunto capaz de representar o 

fenômeno em toda a sua complexidade: ao invés de se negarem reciprocamente, como 

                                                           
131  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª Ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999, tomo VII, p. 183. No mesmo sentido: ARRUDA ALVIM, Teresa. Teoria geral dos 

recursos. Revista de Processo. São Paulo: RT, n. 58, 1990, p. 150. 
132  PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 452. No mesmo sentido: CONSOLO, 

Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi. 3ª ed. Milano: CEDAM, 2012, c. 1, item 1 – versão 

digital. Igualmente: “Su questo punto dobbiamo soffermarci perché l’atto di appello, sotto tale profilo, è 

diverso dall’atto introduttivo del processo di primo grado, sia strutturalmente, sia con riferimento ai fini 

che si propone. È evidente, infatti, che l’atto di appello non contiene una domanda giudiziale, posto che la 

litispendenza è sempre quella determinata dalla domanda giudiziale proposta in primo grado” (LUISO, 

Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 380). 
133  Outro argumento nesse sentido é o de que não serve para formação da coisa julgada material: PINTO, Rui. 

O recurso civil. Uma teoria geral, cit., p. 105-112. 
134  MANDRIOLI, Crisanto; CARRATA, Antonio. Corso di diritto processuale civile. 15ª ed. Torino: 

Giappichelli, 2018, v. II, p. 247. 
135  SATTA, Salvatore. Le impugnazioni. Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, 1962, p. 11-12. 
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pensou parcela doutrinária por significativo tempo, elas se completam, cada uma 

descrevendo um fenômeno diferente. Desse modo, uma teorização que prescinda de qualquer 

um deles é incompleta e, por isso, insuficiente para descrever a ação em toda a sua riqueza.136 

Há um perfeito paralelo com os recursos.137 

Primeiro, tem-se o direito à prestação jurisdicional recursal. Isto é, o exercício do 

recurso, com ou sem direito ao exame de seu mérito, gera, por si só, o dever do Estado-juiz 

de entregar uma resposta, ainda que para deixar claro que não é possível examinar o mérito 

do pleito recursal. Nessa perspectiva, há recurso e a correlata atividade jurisdicional quando 

ele é interposto, ainda que descabido, sem interesse, fora do prazo, ou com qualquer que seja 

o vício. Recurso há; se ele deve ter seu mérito examinado é outro problema.138 

No ponto, são irretocáveis as seguintes considerações:139 

Inadmissível que seja, a interposição do recurso implica ulterior atividade 

processual. Figure-se a hipótese de o vencido interpor apelação fora do 

prazo. Acreditar-se e a aplicar-se estritamente o art. 1.010, § 3º, os autos 

subirão ao tribunal e caberá ao órgão ad quem declarar a inadmissibilidade 

do apelo. É evidente que algo ocorreu – na verdade, o prolongamento do 

processo pendente, ou situação similar – por força do recurso inadmissível. 

O fenômeno, insubjugável, brada por alguma explicação coerente e clara. 

A competência para apreciar o recurso, inadmissível que seja, passou de 

um grau para outro, e o processo subsistiu, nele realizando-se atos 

variados. A única conclusão razoável e, sobretudo, natural reconhecerá a 

manutenção da litispendência: o ajuizamento de uma segunda demanda 

idêntica à primeira esbarraria no óbice do art. 337, § 3º, ou seja, no veto à 

repetição de ação que “está em curso”. Impõe-se respeitar não o resultado 

já externado de um processo extinto, mas o resultado futuro do processo 

pendente. O recurso talvez seja conhecido e provido. E, nessa 

contingência, o órgão judiciário deve extinguir o segundo processo, ante a 

ocorrência de litispendência, e não de coisa julgada. 

 

A atividade do órgão julgador, mesmo para atestar a manifesta inadmissibilidade 

do recurso, é atuação jurisdicional. Isso significa que o recurso, como exercício da pretensão 

recursal, instaura instância jurisdicional que precisa, necessariamente, concluir-se, o que 

                                                           
136  MACÊDO, Lucas Buril de.; CARVALHO, Maurício Schibuola de. Retomando a polêmica em torno da 

ação: apontamentos compreensivos a uma disputa terminológica. Revista eletrônica de direito processual, 

v. 19, p. 214-266, 2018. 
137  Nesse sentido, embora acabe por reconhecer a própria natureza de ação ao recurso: TAVORMINA, Valerio. 

Contributo alla teoria dei mezzi di impugnazione delle sentenze. Milano: Vita e Pensiero, 1990, p. 144-

149. 
138  Nesse sentido: VESCOVI, Enrique. Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica. 

Buenos Aires: Depalma, 1988, p. 13-14. 
139  ASSIS, Araken. Manual dos recursos, cit., p. . 
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deve ser feito mediante tomada de decisão, entregando a prestação jurisdicional merecida. 

Por mais que doa ao processualista reconhecer que o recurso, mesmo que bizarramente 

interposto ou sem qualquer condição de ser admitido, enseja atividade jurisdicional, isso é 

verdadeiro.  

A parte que apela de uma decisão interlocutória (recurso manifestamente incabível) 

tem direito a pronunciamento jurisdicional justificado atestando a falta de cabimento. O 

terceiro, ao interpor recurso por razões morais, sem possuir qualquer relação jurídica com as 

partes e totalmente alheio ao objeto do processo, tem direito a prestação jurisdicional que 

declare a sua falta de legitimidade. O vencedor que quer ver um fundamento cumulado seu 

acolhido como motivação da sentença tem direito a prestação jurisdicional que afirme a sua 

falta de interesse. O sucumbente que apela no centésimo dia após sua intimação, por mais 

absurdo que isso seja, tem direito à afirmação da gritante intempestividade de sua apelação. 

Não importa o vício do recurso: exercida a pretensão à tutela recursal, há direito à 

prestação jurisdicional recursal. 

Segundo, há o direito à decisão de mérito do recurso. Preenchidos os requisitos de 

admissibilidade, a parte tem direito a que o objeto do recurso seja examinado. O órgão 

judicante não pode se negar a julgar o mérito do recurso em casos em que a parte cumpriu 

adequadamente os requisitos de admissibilidade recursais. O cumprimento dos requisitos de 

admissibilidade faz a parte adquirir o direito ao exame do mérito recursal. Superados os 

requisitos de admissibilidade recursais, adentra-se no mérito do recurso.140 

Nesse sentido, afirma-se que o recurso é o meio pelo qual se consegue o reexame 

de uma decisão justa ou injusta.141 Embora apenas a decisão efetivamente ilícita gere o 

direito à reforma, há uma dimensão essencial do recurso no próprio exame da conformidade 

da decisão impugnada ao ordenamento jurídico.  

Terceiro, cumpridos os requisitos de admissibilidade e correta a crítica realizada no 

recurso, há direito à tutela recursal, que equivale ao direito à correção do provimento 

jurisdicional em conformidade com o ordenamento jurídico. Assim, caso a decisão tenha 

conteúdo ilícito ou tenha sido formada ilicitamente, deve haver a correção do problema. 

Exige-se, com o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, que seja entregue uma 

prestação jurisdicional (recursal). Sendo a pretensão recursal fundada, é condicionado o 

                                                           
140  Sobre essa afirmação, ver item sobre objeto do juízo recursal, em que se esclarece a natureza do provimento 

que, de ofício, examina requisito processual não abordado no recurso. 
141  CALAMANDREI, Piero. Vizi della sentenza e mezzi di gravame. Opere giuridiche. Napoli: Morano, 1979, 

v. VIII, p. 263. 
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conteúdo da prestação jurisdicional, devendo corrigir o provimento jurisdicional ilícito (por 

seu conteúdo ou pelo seu modo de produção).142 

Na seara recursal, também há de se diferenciar o direito à prestação jurisdicional do 

direito ao exame do mérito do recurso, e essas duas situações jurídicas também são diferentes 

do direito à tutela recursal. Cada uma dessas situações jurídicas processuais tem requisitos 

próprios. E todas elas produzem o efeito obstativo, isto é, de impedir a preclusão da decisão 

impugnada.143 

Por isso, a decisão de inadmissibilidade é predominantemente constitutiva, pois 

conclui a instância recursal entregando a decisão que corporifica a prestação jurisdicional 

prometida. Mesmo o recurso inadmissível, por conta de seu efeito mínimo de instaurar a 

instância recursal, gera o efeito obstativo.144 É isso que justifica a contagem do prazo 

rescisório a partir da última decisão proferida no processo. 

                                                           
142  De modo diverso: “O recurso é apenas espécie de remédio jurídico processual. É durante o 

desenvolvimento da relação jurídica processual, criada pelo remédio jurídico processual, quando nele se 

proferiu a decisão, que acontece recorrer-se. Quem recorre, recorre contra ato da pessoa ou das pessoas 

encarregadas pelo Estado de decidir as questões. Enquanto cabe recurso, a prestação jurisdicional, 

prometida pelo Estado, ainda não foi definitivamente entregue, porque a sentença ou a decisão proferida só 

o foi para o caso de não recorrerem as partes, ou de, tendo havido recurso, ser confirmada no todo, ou em 

parte, pela instância última” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de 

Processo Civil. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, tomo VII, p. 16-17). O jurista mescla indevidamente 

o direito à prestação jurisdicional que nasce com o exercício da ação processual com o direito à prestação 

jurisdicional decorrente do exercício do recurso, que são coisas diversas, embora certamente haja um 

vínculo de dependência. São provas do equívoco os casos, por exemplo, em que a sentença deixa de apreciar 

um pedido e há recurso interposto exclusivamente com o propósito de completar a prestação jurisdicional. 

A prestação será, naquilo que foi entregue, definitiva. Além disso, é mais apropriado conservar alguma 

autonomia entre as prestações jurisdicionais advindas da demanda e do recurso, por poderem ter conteúdos 

significativamente diversos – como no caso, por exemplo, do recurso de terceiro.  
143  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, VII, cit., p. 10. 
144  Em sentido contrário, entendendo tratar-se de juízo declarativo e incapaz de obstar a coisa julgada: 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, VII, p. 22-23 

e 181. Afirma o jurista alagoano: “Enquanto o recurso ‘pende’, ainda não se tem certeza quanto à instância, 

ao grau, em que se está. a) Se o juízo ad quem não conhece do recurso, a instância superior não se abriu, 

não houve. A decisão é declarativa negativa de ter ‘havido’ recurso. Pode ser que se tenha exaurido a 

instância com a sentença, pode ser que a sentença tenha passado em julgado, o que faz a resolução do 

tribunal ser sentença no processo, mas já fora da relação jurídico processual, que terminara. b) Se o juízo 

ad quem conhece do recurso, então sim: a instância superior se instalou pela extensão da relação jurídica 

processual até ela. Toda decisão de conhecimento ou não-conhecimento do recurso é resolução de 

declaração, positiva ou negativa, da extensão da relação jurídica processual até o juízo do recurso” (p. 181). 

A premissa de que parte o autor é que a apelação é aquela admissível (ou, talvez, que mereça provimento): 

“A apelação do que apelou, sem ser o caso, é como a ação do que pediu declaração de existência de relação 

jurídica, e que perdeu: daí a ter apelado a parte, ou interessado, sem ter havido direito de apelar” (p. 181). 

Porém, o notável equívoco de percepção é que gera o erro na conclusão. O direito a apelar – ou interpor 

recurso – é geral, concedido a todos, sem maiores requisitos. Basta praticar o ato e há recurso. O ato não se 

confunde com a sua eficácia de gerar uma decisão sobre seu conteúdo (mérito). Para que gere tal eficácia, 

e seja o Estado-juiz devedor de uma prestação jurisdicional de mérito do recurso, é que os requisitos de 

admissibilidade precisam ser preenchidos. Há recurso, seja ele admissível ou inadmissível, que são 

qualificações que adjetivam o ato de acordo com suas qualidades – porém, de um modo ou de outro, recurso 

existe. Portanto, confunde PONTES (e na p. 182 o equívoco do jurista é ainda mais grave e se torna mais 
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O exercício do recurso, por mais inadequado que seja, gera o dever de prestar 

jurisdição, ainda que sirva exclusivamente para a afirmação de que não há direito ao exame 

da questão de fundo. A decisão que possui tal conteúdo – seja porque o recurso não cabia, 

foi intempestivo, ou pela falta de interesse ou legitimidade – não deixa de ser decisão 

jurisdicional e de concluir o procedimento recursal, fechando-o. Assim como não se pode 

confundir o direito à correção de ilícito em decisão jurisdicional com o direito ao exame do 

mérito do recurso, também não se pode confundir este com o direito à prestação jurisdicional 

recursal. As três situações jurídicas se enfeixam conjuntamente no que, de modo sintético e 

metonímico, chama-se de recurso. 

 

4.2. Causa petendi recursal 

4.2.1. Importância da causa de pedir recursal para a delimitação do 

objeto do recurso 

É fundamental que se leve mais a sério a ideia de que são “as alegações do 

recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, ou seja, que 

fixam, no caso concreto, o alcance da jurisdição”.145 Para isso, é preciso perceber e enfatizar 

que o recorrente expõe uma causa para o pedido de reforma ou invalidação, que 

consubstancia uma crítica à resolução encampada no provimento jurisdicional impugnado. 

Realmente, deve-se destacar que, no recurso, “não há, assim, simetria com os fundamentos 

da inicial ou da contestação, por exemplo, embora a censura se desenvolva, por óbvio, dentro 

do quadro geral da causa”.146 

Como ficou demonstrado acima, a noção de efeito devolutivo é responsável pelo 

rejulgamento da causa, em vez de proporcionar a análise de uma crítica específica. Isso gera 

                                                           
perceptível) o direito à tutela recursal com o direito à prestação jurisdicional recursal, esta a eficácia mínima 

do recurso, que é ato a ser reconhecido como tal independentemente das eficácias que venha a gerar. No 

mesmo sentido, entendendo se tratar de juízo declaratório: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O juízo de 

admissibilidade no sistema de recursos civis. Rio de Janeiro: Borsói, 1968, p. 130-131. PINTO FERREIRA, 

Luiz. Teoria e prática dos recursos e da ação rescisória no processo civil. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 30. 

ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 152. JORGE, Flávio Cheim; RODRIGUES, Marcelo 

Abelha. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito dos recursos. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos 

cíveis. Nelson Nery Jr.; Teresa Arruda Alvim (coord.). São Paulo: RT, 2000, v. 5, 2002, p. 232-235. 

GRINOVER, Ada Pellegrini; BRAGA, João Ferreira. Um estudo de teoria geral do processo: 

admissibilidade e mérito no julgamento dos recursos. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 227, 2014, p. 

174. 
145  FAGUNDES, Miguel Seabra. Dos recursos ordinários em matéria civil. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 

101. 
146  ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 255. 
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a supressão da causa do recurso como elemento relevante da demanda recursal. E, por 

consequência, a votação para julgamento dá-se a partir da demanda original, em vez de se 

computar a demanda recursal, o que pode ocasionar equívocos graves no resultado do 

julgamento. 

Por isso, a causa de pedir do recurso revela-se um elemento imprescindível na 

adequada leitura dos recursos cíveis, o que se dá sob dois vieses: (i) trata-se de elemento da 

demanda recursal que, como tal, deve ser tomado em conta na decisão como meio de respeito 

ao princípio dispositivo e à concreta manifestação de vontade da parte na interposição do 

recurso; (ii) deve ser utilizada como parâmetro da solução dos recursos, sob pena de, 

existindo mais de um argumento para a reforma, a votação ser feita levando em conta a causa 

de pedir da demanda original, o que pode significar um incorreto cômputo de votos, 

alcançando julgamento que efetivamente não representa a decisão da Corte. 

Mais profundamente ainda, a causa de pedir recursal, mediante a denúncia de 

possíveis erros judiciais, é o que justifica o próprio duplo grau de jurisdição: a doutrina já 

assentou que não se garante um julgamento porque se julga duas vezes; garante-se um 

julgamento melhor, em duplo grau, pois o recurso se desenvolve a partir do trabalho do 

primeiro julgador e, principalmente, porque incide sobre os possíveis erros cometidos. É 

uma revisão que visa aperfeiçoar qualitativamente a prestação jurisdicional. Desse modo, há 

uma ligação essencial entre a causa para recorrer e a própria otimização da função 

recursal.147 

Além disso, é a causa appellandi que permite o desenvolvimento apropriado do 

contraditório, fincando o centro gravitacional em torno do qual as partes desenvolverão seus 

argumentos – enquanto o efeito devolutivo, ao “ressuscitar” todas as questões, cria uma 

insegurança argumentativa prejudicial ao contraditório. Ao evitar que os julgadores 

importem questões do primeiro grau para o segundo, de ofício, também se protege mais 

rigorosamente a imparcialidade. Finalmente, assim como o pedido recursal, a delimitação 

de questões nas razões recursais afigura-se uma manifestação de vontade da parte, 

decorrência do princípio dispositivo, que não pode ser arbitrariamente tida como menos 

relevante ou menos digna de observância. 

                                                           
147  RICCI, Edoardo Flavio. Sul principio del doppio grado di giurisdizione. Rivista di diritto processuale. 

Padova: CEDAM, v. XXXIII, n. 2, 1978, p. 47. 
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Todas essas razões, enfim, confluem para o crescimento de relevância da causa 

petendi recursal, que precisa ser mais valorizada no sistema recursal brasileiro. 

 

4.2.2. Conteúdo da causa de pedir recursal  

O recorrente não pode simplesmente reclamar da injustiça da decisão ou lamentar-

se do resultado a que chegou o processo. O recurso é mecanismo para tutela de direitos,148 

e, mais precisamente, para a tutela do direito a uma decisão judicial justa. Posto nesse 

quadrante, é inadmissível ver o recurso como um direito de lamentação ou, simplesmente, 

como um direito a uma segunda decisão sobre o mérito. Não é isso: para que seu exercício 

seja regular, deve demarcar um critério jurídico-racional para examinar a justiça da decisão.  

A pretensão recursal tem por objeto a reforma da decisão ou a sua anulação. Para 

se reformar ou anular a decisão, é necessário que haja um fundamento racional com esse 

fim, pois se trata de um debate que segue parâmetros jurídicos, um fundamento racional de 

cunho normativo. É preciso demonstrar a ilicitude da decisão. A causa de pedir do recurso é 

composta, primeiramente, pelo ilícito especificamente apontado na decisão ou no 

procedimento capaz de, em tese, ensejar um juízo de reprovação e, por isso, o seu 

desfazimento.149 

De certo ponto de vista, a decisão judicial é um fato jurídico, que, na causa de pedir 

recursal, é alegado ilícito. No recurso, afirma-se que a decisão foi proferida contra uma 

norma jurídica ou um conjunto de normas jurídicas. Justamente por conta dessa ilicitude, o 

recorrente afirma ter o direito ao desfazimento da decisão com o proferimento de outra, dessa 

vez conforme o ordenamento jurídico, ou o direito à simples anulação do ato decisório para 

que se siga um procedimento escorreito. Afirma-se que houve um erro na decisão ou no 

procedimento de sua formação, que tem por eficácia, perseguida no recurso, a remoção da 

decisão judicial.150 

                                                           
148  Sobre o significado técnico dessa expressão: DINAMARCO, Cândido Rangel. Tutela jurisdicional. Revista 

de Processo. São Paulo: RT, n. 81, 1996, p. 63-64. 
149  O termo “demonstrar” é usado no sentido argumentativo. No recurso, diferentemente do que entende a 

Corte de Cassação italiana, o ônus do recorrente é exclusivamente argumentativo. O ônus da prova não 

desempenha uma função específica nos recursos cíveis, sendo aplicável exclusivamente quanto ao objeto 

do processo; isto é, não há ônus da prova no recurso, exceto quando se tratar de alegação de fato novo. 

Portanto, o recorrente que alega uma má reconstrução fática ou erro na aplicação da lei, não tem o “ônus 

da prova” desses argumentos. Ele tem o ônus argumentativo, de confrontar e demolir as razões da decisão, 

cf. TEODOLDI, Alberto. L’appello civile. Torino: Giappichelli, 2016, p. 154-155.  
150  Nesse sentido: POLI, Roberto. I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, cit., p. 434-435. 
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Os fundamentos do recurso, em seguida, são desenvolvidos em uma crítica jurídica 

específica à decisão judicial. É essa crítica à decisão que delimita a demanda recursal. 

Enfatiza-se: não se trata de um mero direito a lamentar-se ou de reclamação genérica contra 

a decisão, ou, ainda, de direito a uma segunda decisão de mérito, mas sim de ter uma crítica 

jurídica à decisão examinada por órgão judicante de superior hierarquia. A causa de pedir 

recursal é, portanto, a suscitação de uma ilicitude decisional e uma crítica jurídica à decisão 

impugnada, e é fundamental para o regular exercício do direito ao recurso.151 

Cumpre ao recorrente não só a “demolição” das bases da decisão judicial, mas 

também a sua “reconstrução”. É preciso que o recorrente esclareça a consequência da crítica: 

o direito a uma decisão com conteúdo adequado ou à desconstituição do ato decisório 

impugnado e, eventualmente, de mais atos do processo. Como se vê, a causa próxima no 

recurso é sempre uma situação jurídica de natureza processual – é constituída pelo direito da 

parte a uma decisão ou procedimento adequado.  

Perceba-se que, mesmo no caso de uma pretensão à reforma de decisão judicial, o 

direito à adequação jurídica da decisão, alegado no recurso, é de cunho processual, mesmo 

que seu referencial seja o direito substancial. O direito a uma decisão justa tem como 

paradigma de sua aferição o direito substancial, mas com ele não se confunde. Isso porque 

o direito a uma decisão justa parte de elementos processualmente relevantes, o que significa 

que considera dados que são ignorados pelo direito substancial.  

Como o direito a uma decisão justa pressupõe, por óbvio, a formação da decisão 

em processo, isso significa que considera subsídios decorrentes da atuação processual das 

partes, do juiz e de quem mais colaborar com a formação do provimento jurisdicional. No 

direito material, basta ter havido os fatos previstos na norma que o direito incide. Assim, por 

exemplo, tendo ocorrido dano decorrente de atuação negligente de algum sujeito, há o dever 

de indenizar quem teve o seu patrimônio lesado. No direito material, trabalha-se, 

normalmente, com a incidência, em que basta verificar se os fatos previstos na hipótese 

fática da norma ocorreram que, por decorrência, é gerado o fato jurídico que, por sua vez, 

                                                           
151  “In quest’ottica, l’atto di appello abbisogna dunque di un apparato critico-argomentativo, attraverso il quale 

la parte individui i passaggi della sentenza affetti di vizi ed illustri le ragioni che a suo dire ne impongono 

la riforma. Solo un atto di censura articolato sui singoli punti di fatto e di diritto che si assumono risolti in 

modo non corretto o ingiusto dal giudice di prime cure può consentire il dispiegarsi minuzioso dell’effetto 

devolutivo, il quale non potrebbe invece operare in virtù di una generica e lata contestazione di ingiustizia 

della pronuncia impugnata o di una doglianza pur rivolta verso alcune statuizioni su questioni, ma priva 

dell’enunciazione dell’errore che le affligge” (CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei 

lodi, cit., c. 2, item 3.9). 
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estabelece alguma relação jurídica entre as partes: uma terá posição jurídica de vantagem e 

a outra de desvantagem.  

No processo, a incerteza é reinante. Sobre o objeto do processo, não há mais uma 

questão de incidência. Ou melhor, as partes pretendem demonstrar que os fatos ocorridos 

foram uns, e não outros, ou que a norma aplicável é essa, e não aquela. Discute-se acerca da 

aplicação da norma. Normalmente, cada um dos sujeitos parciais buscará a aplicação que se 

revele mais consentânea com os seus interesses, e, assim, se estabelece a incerteza. A decisão 

judicial não se forma com uma visão holística e penetrante da verdade ontológica: isso é 

impossível. Ela é proveniente da soma da atuação dos sujeitos processuais no âmbito daquela 

relação processual: é pautada nos limites das manifestações das partes e da atividade do juiz, 

o que inclui a necessidade de respeitar o resultado da atividade probatória desenvolvida. 

Assim, por exemplo, por mais que um fato tenha efetivamente ocorrido fora do processo, é 

errada a decisão que o considera existente se ele não foi suficientemente provado, e essa 

decisão seria passível de correção por recurso. 

Realmente, o recurso serve para tutelar o direito da parte a decisões judiciais justas. 

Justeza, aqui, tem o significado de aplicação correta do ordenamento jurídico. O recurso é 

uma forma de fazer a aplicação da norma corresponder à sua incidência no plano jurídico, 

porém sempre de acordo com os elementos do processo. Portanto, é preciso firmar que no 

recurso há sempre a alegação de que a decisão foi proferida ilicitamente, essa é a base para 

o controle judicial sobre as decisões. 

Pelo exposto, é possível sistematizar a demanda recursal e, assim, sua causa 

petendi. A demanda recursal é aquela que tem por finalidade uma nova decisão judicial, com 

conteúdo ajustado, ou o desfazimento da decisão ou de parcela do processo. Assim, como 

causa remota ter-se-á sempre uma alegada decisão ilícita, seja por seu conteúdo ou pelo 

procedimento em que foi gerada. A causa próxima será o alegado direito a uma nova decisão, 

com determinado conteúdo, ou à desconstituição da decisão impugnada, ou dela e de parte 

do processo.  

Com efeito, a causa de pedir tem uma estrutura básica normalmente concebida na 

análise da demanda original, mas que não costuma ser observada na sua aplicação aos 

recursos cíveis. Assim como, por exemplo, numa ação condenatória decorrente de um ilícito 

danoso, pode-se apontar para o fato danoso e o direito à reparação como causa de pedir 

remota e próxima, respectivamente, nos recursos cíveis é possível indicar a decisão judicial 
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ilícita, por formação ou conteúdo, como a causa remota, e o direito a uma decisão judicial 

justa como causa appellandi próxima. 

Cumpre melhor delinear a causa de recorrer remota. É que não basta apontar a 

ilicitude da decisão para que se considere a causa appellandi deduzida adequadamente. Ela 

precisa ser especificada. A indicação genérica de ilicitude para a interposição do recurso 

gera a inadmissibilidade do recurso. A parte deve realizar, como já foi dito, uma crítica 

jurídica específica à decisão. 

Por exemplo: (i) não basta afirmar que a decisão contraria o direito, precisa deixar 

claro que o juízo a quo, em sua decisão, interpretou equivocadamente dispositivo legal e, 

por isso, resolveu o mérito injustamente, expondo qual seria a interpretação certa da norma 

aplicável; (ii) se for o caso de aplicação de um precedente, precisa demonstrar que a decisão 

ignorou a ratio decidendi aplicável ou que a interpretou erradamente, bem como expor a 

correta aplicação do precedente judicial; (iii) não basta afirmar que a decisão errou no juízo 

fático, é necessário demonstrar qual a conclusão fática desacertada e demonstrar como a 

regra probatória e as provas dos autos exigiam outra solução; (iv) não é suficiente dizer que 

houve erro no exame das provas, é essencial que o recorrente especifique o equívoco, 

demonstrando quais provas deixaram de ser sopesadas ou que tiveram uma proporção de 

atendibilidade inadequada, defendendo uma reconstrução do juízo fático a partir do conjunto 

probatório que repute acertada; (v) não é suficiente alegar que o procedimento foi injusto, é 

imprescindível apontar em que ato o processo foi dirigido de modo inapropriado, a razão 

normativa que exigia conduta diversa e esclarecer o prejuízo causado pelo erro 

procedimental; (vi) também não é apropriado que o recorrente alegue que a decisão 

impugnada foi malfeita, precisa indicar a falha de congruência ou de motivação que reputa 

existir, indicando os parâmetros normativos e os dados do processo que permitem aferir o 

alegado erro. 

Desse modo, o recurso tem por causa petendi um erro de aplicação do direito, 

imprescindivelmente. Afirma-se, como causa para recorrer, uma ilicitude cometida na 

decisão, esteja ela no procedimento para o seu proferimento ou no seu conteúdo. Em outras 

palavras, alega-se um error in procedendo, compreendido este como um equívoco na 

condução do processo ou nos requisitos procedimentais para a prática de um ato processual, 

ou um error in iudicando, considerando-o um erro de conteúdo na decisão judicial, que pode 
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se configurar tanto como um erro na identificação, na interpretação ou na aplicação da 

norma, como um erro na valoração dos fatos. 

Aqui poderia surgir uma crítica, no sentido de que seria contraditório afirmar que o 

recurso é mecanismo para controle de ilícitos na decisão judicial e que o controle pode ser 

feito com base em erro de fato. Todavia, essa linha de pensamento parte da (falsa) premissa 

de que o erro fático não é um erro jurídico ou, mais propriamente, de aplicação de normas 

jurídicas.152 É evidente que o juízo fático, como os juízos jurídicos em geral, não é pautado 

pelo arbítrio do sujeito a quem cumpre a tomada de decisão. O juízo sobre pontos e questões 

fáticas segue rigorosos critérios lógico-jurídicos de valoração dos argumentos e das provas. 

Eles estabelecem quais fatos precisam de prova, bem como, noutro grau, seguem critérios 

de adequação da prova necessária, que, contextualmente, variam para a atendibilidade da 

prova – assim, por exemplo, a cognição exauriente sobre uma questão técnica normalmente 

será alcançada apenas com base em prova técnica, de acordo com o módulo da prova (ou 

standards probatórios). Tudo isso é marcante no dever de motivação: o juiz deve explicar os 

critérios que utilizou para considerar existente ou inexistente um fato alegado e examinar o 

thema probandum à luz das regras probatórias e das provas concretamente produzidas, bem 

como explicar a suficiência das provas diante do específico padrão probatório do tipo de 

questão fática examinada, contextualizando-a. Cumpre, então, ao recorrente que impugna 

uma decisão com base em erro fático, demonstrar o erro com base em critérios jurídicos, 

seja por descumprimento direto a regras probatórias, seja por inobservância do padrão 

lógico-jurídico que determina a resolução de questões probatórias. 

Portanto, efetivamente todo recurso deve oferecer um escrutínio jurídico sobre a 

decisão que ataca, demonstrando ilicitude do procedimento para sua prolação ou do seu 

conteúdo decisório. 

                                                           
152  Essa discussão não é nova. Aliás, ela encontra desenvolvimento importante no processo canônico, em que 

os vícios fáticos, quando gerassem um intolerabilem errorem, poderiam gerar a invalidade da sentença – 

antes, por conta do poder de livre apreciação dos fatos, os erros fáticos eram simplesmente apeláveis. A 

aplicação dessa ideia se deu originalmente em processos de matrimônio, reconhecendo-se explicitamente 

que o error facti dava causa à nulidade de uma sentença. Sobre isso, encontram-se registros em que se 

revoga a sentença por erro de fato, quando ela tinha declarado o divórcio, por total incapacidade da mulher 

para ter relações sexuais e, depois, descobriu-se que ela as teve com outro homem, rescindindo-se a sentença 

e passando a vigorar, novamente, o matrimônio; tudo cf. CALAMANDREI, Piero. La teoria dell’error in 

iudicando nel diritto italiano intermedio. Opere giuridiche. Napoli: Morano, 1979, v. VIII, p. 190-191. Vale 

conferir, especialmente, as ideias conclusivas do mestre italiano, que demonstram como a distinção entre 

erro de fato e erro de direito perde relativa importância no direito moderno: p. 225-244. 
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Enfim, no momento de recorrer, a parte precisa, para deduzir apropriadamente a 

causa appellandi, especificar o erro ou os erros que entende terem sido cometidos na decisão 

judicial. Indica cada uma das ilicitudes e as especifica, o que inclui, basicamente, dois passos 

argumentativos: primeiro, alega a existência de ilícito na decisão ou no processo, o que 

implica confrontar a decisão prolatada (e, talvez, outros atos do processo) com uma norma 

jurídica, demonstrando que houve contrariedade à norma; segundo, aduz como a norma 

deveria ter sido corretamente aplicada no processo, o que exige também que o recorrente 

esclareça qual seria a decisão correta ou a forma de conduzir o processo, tudo de acordo com 

a norma ou conjunto normativo regente. 

As críticas jurídicas específicas são, portanto, o que compõe a demanda recursal.   

Isso significa, primeiramente, que todas as demais críticas que poderiam ser feitas 

não compõem a demanda recursal. A manifestação da vontade do recorrente, ao especificar 

as razões de sua impugnação, é que compõe a particular demanda recursal. O que foi 

excluído, independentemente da vontade, não será levado à cognição judicial pela demanda 

recursal.153 Cumpre ao demandante coser a malha do seu recurso, cobrindo maior ou menor 

parte da decisão impugnada de acordo com a sua vontade e a partir dos argumentos 

deduzidos.154 

Note-se que, para a solução de uma mesma questão podem ser apontados mais de 

um vício – ou seja, mais de uma causa recursal. Cada crítica jurídica autônoma e suficiente 

para ensejar a revisão ou anulação da decisão configura uma causa de recorrer. Há a 

possibilidade de que sejam cumuladas várias causas para a mesma pretensão recursal, 

cumulando-se demandas recursais sob um mesmo pedido. É, também, possível, a cumulação 

de mais de uma demanda recursal, cada uma equivalente a um pedido recursal – seja, 

simplesmente, de reforma e de anulação, ou de diferentes reformas ou, ainda, de diferentes 

anulações.155 

Caso sejam feitas críticas em conjunto, porém cada uma delas insuficiente, por si 

só, para alcançar o resultado decisório pretendido, mas capazes de, somando-se, revelarem 

uma impugnação adequada, tem-se um somatório de argumentos capazes de compor uma 

causa de pedir do recurso. A causa de pedir recursal deve ser capaz, em tese, de sustentar 

                                                           
153  CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., c. 2, item 3.9. 
154  A metáfora é de: POLI, Roberto. I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, cit., p. 3. 
155  CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., c. 2, item 3.9. 
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um pedido recursal. Com efeito, esse é o critério para a sua demarcação: tratar de um alegado 

ilícito capaz de ensejar, isoladamente, a procedência do pedido recursal. 

 

4.2.3. Error in procedendo e error in iudicando 

Os ilícitos cometidos na decisão são tradicionalmente classificados como error in 

iudicando ou error in procedendo. O primeiro é visto como uma injustiça no julgamento e 

o segundo como um erro na condução do procedimento. 

A posição adotada nesta tese não repele a visão tradicional dos erros in procedendo 

e in iudicando. Porém, são necessárias algumas linhas para melhor delinear a sua 

compreensão e evitar algumas ideias que, embora historicamente se apresentem justificadas 

para o contexto em que surgiram, não representam a concepção contemporânea dos recursos 

ou o direito positivo. 

O error in procedendo pode ser um erro de procedimento, como é classicamente 

compreendido, no sentido de um equívoco do juízo na condução do processo – como, p. ex., 

falta de intimação da parte para se manifestar sobre documento, negativa de produção de 

prova, condução do processo com defeito na representação das partes. Pode ser também que 

o erro se dê na aplicação de normas processuais, que, embora não se relacionem com o 

procedimento, também não se confundem com a noção de error in iudicando, pois não 

compõem, propriamente, a matéria decidida, como nos casos de vício de congruência e de 

obscuridade ou contradição na motivação, entre outros. Essa segunda espécie de error in 

procedendo é classificada como erros de atividade.156 

Os errores in iudicando, por sua vez, são equívocos de conteúdo na decisão: ao 

apreciar os fatos relevantes ou ponderar acerca da aplicação normativa, ocorreu a assunção 

de uma falsa premissa ou houve uma falha na formulação de conclusões. O erro de 

julgamento torna o próprio conteúdo da decisão contrário ao direito (ilícito).  

Isso se dá também quando se tratar de uma quaestio facti. 

A revisão de questões fáticas merece enquadramento adequado. No ponto, CALMON 

DE PASSOS parte do pressuposto de que seria possível o uso de apelação por mera 

inconformidade da parte com a versão fática adotada na sentença. Por conta disso, sugere 

alteração no recurso de apelação: “nesse recurso não se pode pleitear o reexame da matéria 

                                                           
156  FAIRÉN GUILLÉN, Víctor. Estudios de derecho procesal. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 

1955, p. 340-344. 
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de fato, no tocante à sua valoração para fins de convencimento do julgador, sendo 

controlável, entretanto, seus erros de procedimento na realização da prova ou seus erros de 

julgamento no tocante aos fatos com vistas à fundamentação por ele oferecida, entendida 

esta como rigorosamente adstrita à prova dos autos”.157 

No entanto, não se verifica essa possibilidade de livre recorribilidade, como se fosse 

possível impugnar uma decisão por desgostar dela ou pelo incômodo que causa. Não. O 

mecanismo de controle é jurídico, o que o insere numa cadeia de aplicação do Direito. Não 

se vislumbra sua utilização fora do padrão que deve nortear todo o processo: a juridicidade. 

A impugnação aos errores in iudicando que relacionem à esfera fática se dá, também, pela 

ilicitude da sentença. É admissível, apenas, o recurso que se queixa de uma ilegalidade: 

justamente como obsevou o mestre baiano, seja no equívoco de aplicação das normas de 

prova ou de convencimento. A impugnação contra a decisão que deixa de apontar qualquer 

ilicitude no seu conteúdo é inadmissível por falta de dialeticidade: não demonstrou motivos 

específicos para a reforma da decisão. 

No caso dos erros fáticos, portanto, cumpre ao recorrente demonstrar que a 

conclusão adotada não tem sustento no conjunto probatório, tendo o magistrado 

descumprido o seu dever de julgar de acordo com a prova dos autos. Não pode o recorrente 

limitar-se a queixar-se da reconstrução fática empreendida pelo julgador ou genericamente 

acusá-la de errônea: ele tem o ônus de especificar as razões da censura e indicar qual a correta 

representação histórica que decorre dos meios de prova produzidos no processo, explicando 

e ilustrando as causas e consequências das provas nos juízos fáticos e destes nas conclusões 

da decisão.158 O recurso que impugna uma quaestio facti, portanto, submete a conclusão 

fática da decisão impugnada a um procedimento de “falseamento”, no qual é ônus do 

recorrente demonstrar o vício na reconstrução dos fatos feita na decisão recorrida, 

oferecendo uma hipótese conclusiva diversa. O recurso assume a posição de um instrumento 

epistemológico para controle da hipótese fática assumida pelo primeiro julgador.159 

                                                           
157  CALMON DE PASSOS, José Joaquim. As razões da crise de nosso sistema recursal, cit., p. 377. 
158  “Se le censure attengono alla quaestio facti, all’appellante si fa onere di esporre specifiche critiche alla 

pronuncia resa in prime cure e di proporre al secondo giudice una diversa ricostruzione dei fatti, in base 

alle prove acquisite o delle quali chieda l’assunzione o la rinnovazione in appello, entro i limiti dei mezzi 

di prova già dedotti o di quelli acquisibili anche d’ufficio o di quelli proponibili e producibili in base alla 

disciplina delle nuove prove in appello, anch’essa oggetto delle improvvide modifiche di cui infra diremo” 

(TEODOLDI, Alberto. I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella ‘iconoclastica’ del 

2012, cit., p. 148). 
159  TEODOLDI, Alberto. L’appello civile. Torino: Giappichelli, 2016, p. 20-24. 
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Note-se que, nesse particular, o apelo cumpre um importante papel de controle 

racional do juízo fático, especialmente nos casos em que o juízo anterior teve contato direto 

com as provas, servindo o recurso como mecanismo de racionalização da valoração das 

provas, excluindo das inferências realizadas eventuais características irrelevantes para a 

conclusão fática. No recurso, a distância física e temporal entre o seu órgão julgador e a 

produção de provas permitem que seja depurada a resolução fática, excluindo a relevância 

de elementos de ordem emocional ou subjetiva que porventura tenham ingressado na tomada 

de decisão.160 

É preciso deixar claro, também, que não necessariamente o error in iudicando é 

equívoco na aplicação do direito material. Embora o erro procedimental seja sempre de 

aplicação do direito processual, o contrário não é verdadeiro: o erro no conteúdo do ato 

decisório pode ser de direito processual.161 Além do evidente exemplo de decisões 

interlocutórias que resolvem questões de processo – e.g., as que versam sobre dinamização 

do ônus da prova, caso em que ocorrerá erro de julgamento sujeito a reforma por agravo de 

instrumento (art. 1.015, XI, do CPC), se houver redistribuição em caso que não é cabível.162 

A fixação incorreta de honorários em sentença, outro exemplo, é aplicação de norma 

processual que enseja erro de julgamento. É possível que o julgador erre não na condução 

do procedimento em si ou no respeito às formalidades do processo, mas na aplicação da 

norma de processo no conteúdo de sua decisão, quando mal perceber o suporte fático ou sua 

hipótese fática ou der-lhe consequências inadequadas, configurando-se error in judicando 

sujeito a reforma.  

Percebe-se que o erro de julgamento é erro de aplicação do direito no conteúdo da 

decisão, que pode versar tanto sobre direito material quanto sobre direito processual.163  

                                                           
160 TEODOLDI, Alberto. L’appello civile, cit., 22-23. Conclui o processualista: “La riesaminabilità in appello 

del giudizio di fatto costituisce, dunque, garanzia di autentica razionalità giudiziaria, che vuol sottoposto al 

fuoco delle lagnanze appellatorie l’accertamento dei fatti di causa. Detta riesaminabilità è la proiezione e 

lo sviluppo successivo della regola del contradditorio quale metodo autenticamente isonomico di controllo 

della prova, nei suoi esiti non meno che nel suo formarsi coram iudice. La possibilità di censurare il giudizio 

di fatto espresso dal giudicante per la prima volta con la pronuncia della sentenza garantisce le parti contro 

il rischio di decisioni avulse dal contesto dei fatti accertati o emesse addirittura in assenza di istruttoria 

veruna, consentendo il pieno esercizio del diritto di critica verso le pronunce giudiciali, onde far sgorgare 

l’accertamento fattuale mercé il confronto fra diverse ipotesi ricostruttive dei fatti storici” (p. 23). 
161  CALAMANDREI, Piero. Sulla distinzione tra error in judicando ed error in procedendo. Opere giuridiche. 

Napoli: Morano, 1979, v. VIII, p. 295-296. 
162  Sobre o tema, já se escreveu em outra oportunidade: MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi Medeiros. 

Ônus da prova e sua dinamização. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. 
163  SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 29-31. 
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De todo modo, é preciso reconhecer que a diferença entre as duas categorias perdeu 

muito de sua relevância, vez que os recursos passaram a ser mecanismos adequados para a 

tutela contra todas as ilicitudes decisionais. Antes, como já se destacou, os errores in 

procedendo serviam para meios impugnativos próprios, especialmente a famosa querela 

nullitatis, que, porém, foi absorvida pela impugnação via recurso. A partir dessa mudança, 

tornou-se muito menos importante diferenciar os dois. 

Parece que, se se colocam as coisas em perspectiva histórica, há um maior prestígio 

dos erros procedimentais. Perceba que a nulidade da sentença não se submetia a um prazo 

ou à preclusão, enquanto o remédio para o combate da injustiça tinha um prazo certo, e, caso 

escoado, a coisa julgada passava a impedir que a matéria fosse rediscutida. Do ponto de vista 

axiológico, fica claro que, nesse quadrante histórico, o sistema jurídico reputava um vício 

procedimental muito mais grave do que um de natureza substancial; preferia-se abrir mão da 

maior segurança jurídica na estruturação das impugnações aos vícios procedimentais, o que 

se fazia ao se permitir impugná-los mediante um remédio imune à preclusão, enquanto a 

coisa julgada, como medida de segurança, fez-se presente e impedia a rediscussão de 

injustiças palpáveis.  

Aliás, é muito comum ver proposições teóricas, atuais ou não, que descrevem o 

error in iudicando como uma injustiça e, por outro lado, o error in procedendo como um 

ilícito. Naquele, a parte reclamaria de uma aplicação menos adequada da norma ou de seu 

prejuízo iníquo; neste, há o ferimento à lei, uma verdadeira agressão ao ordenamento 

jurídico. Essa perspectiva é um resquício inapropriado do passado, que sobrelevava o 

procedimento ao mérito, em uma inversão de valores insustentável no sistema positivo, em 

que se impõem a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento do mérito. 

Os erros de julgamento são erros de aplicação do ordenamento jurídico. Há, neles 

também, ilícito. E essa perspectiva é essencial: o error in iudicando, antes ligado à categoria 

da injustiça, algo menos que o ilícito, não pode mais ser descrito da mesma maneira.164 O 

ilícito no conteúdo da decisão é tão ou mais importante do que aquele que se apurou no 

desenrolar do processo ou na forma como se proferiu a decisão. A decisão que erra no 

julgamento ou parte de um juízo fático errôneo ou aplica de modo equivocado uma norma 

                                                           
164  Propunha uma visão que diferenciava os vícios não essencialmente, mas em confronto com a impugnação, 

porém ainda colocando a nulidade como uma ilicitude e a injustiça mais como o requerimento de um novo 

juízo: CERINO-CANOVA, Augusto. Le impugnazioni civili – struttura e funzione. Padova: CEDAM, 

1973, p. 102-103. 
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jurídica é ilícita e revela-se sobremaneira importante, inclusive porque é apta a se tornar 

imutável.165 

Enfim, ambas as hipóteses – erro de julgamento e erro de procedimento – são, 

inegavelmente, ilícitos judiciais, que têm no recurso um mecanismo jurídico-racional de 

controle, de modo a funcionalizar a tutela do direito a decisões justas.  

 

4.3. Pedido recursal 

Já se disse que em “todo recurso há petitum, que é a indicação da medida em que 

se deseja seja modificada ou desconstituída a resolução judicial”.166 Embora a lição esteja 

correta, ela é insuficiente. 

Sobre o pedido recursal, aplicam-se as normas que regram o processo em sua fase 

de conhecimento. Afinal, recurso é, sob determinada perspectiva, um tipo específico de 

procedimento de conhecimento. Desse modo, o pedido é composto por um objeto mediato e 

imediato. 

Assim sendo, o pedido, inclusive o recursal, exige que se indique a espécie de 

provimento jurisdicional pretendido e que se especifique o bem da vida.167 No recurso, a 

decisão perseguida será a de reforma ou de anulação. Não é que a esses dois tipos decisórios 

não se apliquem as lições acerca das diversas cargas eficaciais das decisões judiciais, mas a 

tradição consolidou a síntese dos provimentos jurisdicionais possíveis nesses dois tipos. O 

bem da vida perseguido é sempre o desfazimento do processo, com a ordem de que seja 

concedida adequada oportunidade procedimental ou uma específica decisão postulada pela 

parte. 

                                                           
165  “La verità è che all’origine dell’esposta dottrina – que divide erros de julgamento e de procedimento – sta 

un radicale equivoco, che è in definitiva lo stesso che ha portato a fissare come un dato razionale la 

distinzione o l’opposizione fra errores in judicando ed errores in procedendo. E l’equivoco sta nella 

scissione tra giudizio e processo, in quanto il giudizio viene riportato a un modello astratto, e quindi esterno 

al processo, di decisione giusta, con la conseguente impossibilità di configurare como ‘vizio’ l’ingiustizia 

della sentenza, che finisce col risolversi in una opinione o una valutazione soggettiva del giudice e della 

parte. Solo gli errori in procedendo costituirebbero in tal modo una violazione della legge (processuale), 

mentre gli errori in judicando non violerebbero alcuna legge, non sarebbero a rigor di termini, neppure 

errori, tanto che se la legge processuale non organizzasse dei mezzi speciali per la rinnovazione del giudizio 

(i famosi mezzi di gravami) l’ingiustizia della sentenza non avrebbe nessuna possibilità di essere rilevata” 

(SATTA, Salvatore. Le impugnazioni. Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, 1962, p. 10). 
166  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª Ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999, tomo VII, p. 94. 
167  DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017, 

p. 142-143. 
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Antes de prosseguir, é preciso contextualizar o pedido recursal como elemento da 

demanda recursal. Ora, se se entende que o recurso é meio de tutela do direito a decisões 

justas, o que se pede é que seja tomada providência para ajustar a decisão, seja ela o 

desfazimento da decisão, com a ordem de que outra seja proferida tomando-se medidas 

corretivas, ou seja o desfazimento da decisão mediante a prolação de outra com o conteúdo 

correto. Dessa maneira, os recursos possuem sempre um conteúdo declarativo: firmar o 

reconhecimento do equívoco judicial e, com isso, atestar o direito da parte à correção do 

ilícito judicial.  

Assim, a procedência (ou provimento) do recurso significa uma declaração do 

direito a uma decisão justa, o que pressupõe o reconhecimento de que aquela impugnada foi 

proferida injustamente – seja por um vício procedimental ou substancial.  

Sobre o pedido de reforma, o recorrente requer a alteração da decisão em seu 

conteúdo. Essa alteração, além do caráter declarativo do direito a uma decisão justa, tem 

também um caráter constitutivo negativo, pois desfaz a decisão impugnada por meio da 

prolação de outra. Ademais, somam-se a essas eficácias à da nova decisão de mérito a ser 

proferida pelo órgão judicante.  

Ainda sobre a reforma, quanto ao pedido mediato, não basta o simples pedido de 

reforma, parcial ou total, é fundamental à parte recorrente especificar em que sentido deve 

ser proferida a nova decisão; em outras palavras, precisa especificar a decisão que pretende 

com o recurso. Isto é, não basta a parte indicar que uma reforma precisa ser feita na decisão, 

ela deve delinear efetivamente qual a reforma que pretende, ou seja, qual o conteúdo que 

deve ter a nova decisão. 

Convém frisar que a especificação dos pedidos recursais, mediante a estipulação 

das medidas concretas a serem adotadas, torna possível a cumulação de vários pedidos 

recursais. Além da  natural possibilidade de cumular pedido de anulação com reforma, é 

também possível cumular pedidos de anulação – uma anulação que envolva maior parcela 

do processo e outra que implique a anulação apenas da decisão – e pedidos de reforma – uma 

reforma que firme decisão num sentido (acolher o pedido principal) ou noutro sentido 

(acolher o pedido subsidiário). 

Finalmente, cabem, aqui, algumas considerações sobre um ponto bastante 

controverso: a possibilidade de reexame de questões processuais decididas, mesmo que não 

tenha havido pedido recursal. Parte da doutrina e da jurisprudência admite que, mesmo tendo 

havido exclusivamente pedido de reforma no mérito, o juízo recursal incursione questões 
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processuais já decididas e resolva negativamente sobre os requisitos de admissibilidade da 

demanda. No caso, permite-se decisão extra petita quando for para reformar a decisão de 

mérito, trocando-a por uma decisão que extingue o processo sem resolução de mérito. 

A posição é fruto de uma total incongruência axiológica que encontra reflexo no 

direito positivo. 

Ocorre que a solução da questão não poderia omitir o princípio da primazia do 

mérito. Ora, a função do direito processual é a tutela dos direitos. Não há como, devidamente 

posto o processo em seu feixe funcional, priorizar decisões que extinguem o processo sem 

resolução de mérito.  O próprio sistema processual apontou noutro sentido no art. 488: 

“Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a 

quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485”. 

Mesmo vícios graves, como o de competência, por exemplo, não se revelam 

insuperáveis em grau recursal: vale lembrar que, ultrapassando, no julgamento do recurso, a 

questão da competência e passando à resolução do mérito, o tribunal cumprirá, de modo 

definitivo, a função jurisdicional; isso significa que, uma vez resolvido o mérito pelo 

tribunal, tem-se uma decisão prolatada pelo órgão judicial que, ao final, tivesse sido 

respeitada a regra de competência, viria também a solucionar o recurso, o que significa a 

convalidação da nulidade processual. Resolvido o mérito no tribunal, torna-se irrelevante a 

prévia incompetência. Essa solução, embora bastante delicada, pode se revelar bem menos 

gravosa do que conhecer da questão de ofício para anular todo o processo, fazendo com que 

seja processado desde o início em prejuízo às partes.  

Enfim, as decisões sobre nulidades processuais ou são impugnadas ou não podem 

ser reformadas.168 

 

4.4. Contribuição do recorrido para o objeto do recurso 

Assim como a demanda recursal, a defesa recursal também contribui para firmar o 

objeto do processo. É evidente que, quando o recorrente impugna a decisão judicial, as teses 

                                                           
168  “Ciò significa che sulla nullità in questione non deve aver pronunciato il giudice di primo grado; in caso 

contrario, e cioè se la nullità sia stata in quella sede rilevata e su di essa conseguentemente il giudicato 

abbia pronunziato, essa è assoggettata alla disciplina delle nullità relative: o è riproposta dalla parte 

relativamente ad essa soccombente, oppure si forma il giudicato, ed essa non è più rilevabile d’ufficio in 

appello” (LUISO, Francesco Paolo. Appello. Digesto delle discipline privatistiche. Torino: UTET, 1998 

(reimpressão da edição de 1987), p. 385). 
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do recorrido acolhidas no provimento impugnado, por terem se tornado conteúdo da decisão, 

são levadas pela impugnação ao conhecimento do juízo ad quem. No entanto, as demais 

questões podem ser levadas mediante defesa ou contrarrazões recursais. 

Assim, por exemplo, o autor que cumula três causas de pedir e vê a primeira delas 

acolhida, para, em seguida, ter de contrarrazoar recurso de apelação do réu, pode suscitar as 

demais causas para que elas sejam, por meio de sua participação, levadas à cognição do juízo 

ad quem. A atuação do recorrido serve para, mediante a reiteração de questões relevantes 

rejeitadas em seu desfavor ou não contidas na decisão impugnada, levá-las a reexame no 

juízo recursal. 

Note-se, portanto, que existem três ordens de questões: (i) aquelas que foram 

absorvidas pela decisão; (ii) aquelas que foram rejeitadas na decisão; (iii) aquelas que não 

foram examinadas na decisão, pois já não havia interesse na sua análise. O regime jurídico 

delas, relacionado à atuação do recorrido, é diverso. 

As questões absorvidas pela decisão são postas à cognição do juízo recursal pelo 

próprio recorrente, ao impugnar o ato decisório. Assim, por exemplo, se uma demanda 

condenatória é julgada improcedente por conta da nulidade do contrato por coação moral, o 

recorrente, ao impugnar a sentença e tentar demonstrar que houve erro no exame das provas, 

assim como que o instituto da coação foi mal compreendido e, por isso, aplicado 

equivocadamente na sentença, a questão da ocorrência da coação moral já foi posta à 

cognição do tribunal, de modo que é desnecessária a atuação do recorrido para fazê-la ser 

conhecida no juízo recursal. Desse modo, a impugnação de uma questão coloca-a, bem como 

os respectivos argumentos em todos os sentidos, no campo de cognição do juízo recursal. 

Por consequência, a atuação do recorrido nas questões absorvidas pela decisão impugnada é 

desnecessária: há mera faculdade (é um ônus imperfeito, sem consequências negativas) de 

tratá-las nas suas contrarrazões.  

As questões colocadas pelo recorrido, porém rejeitadas na decisão, precisam ser 

levadas à cognição do tribunal, ou ele não poderá, com base na atuação do recorrido, 

conhecê-las. Por exemplo, se o réu cumulou defesas, suscitando a prescrição do débito, a 

exceção de contrato não cumprido e a impossibilidade de opor o crédito contra si, e o juiz, 

ao julgar improcedente a demanda com base no terceiro fundamento, antes, rejeita a 

prescrição e a exceção de contrato não cumprido, no caso de apelação pelo autor, o réu, para 

que suas contrarrazões levem a conhecimento do tribunal a matéria, tem o ônus de reiterar 

as teses defensivas rejeitadas. Nesse caso, embora o réu possa suscitar a matéria mediante 
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sua participação defensiva, trata-se de uma impugnação subsidiária à resolução das 

questões na decisão judicial. Realmente, o réu impugna a solução que foi dada pelo juízo a 

quo às questões solucionadas desfavoravelmente e, assim, precisa realizar uma crítica 

jurídica específica à solução encampada no provimento judicial. Essa crítica precisará ser 

examinada pelo juízo ad quem caso entenda por prover o recurso da parte contrária. 

É outro o regime das questões postas pelo recorrido, porém não examinadas na 

decisão judicial. Nesse caso, para que as questões cheguem à cognição do juízo ad quem por 

meio da atuação do recorrido, é necessário suscitá-las em contrarrazões. Há o ônus de levá-

las à cognição do tribunal. Essa situação ocorre nos casos de cumulação de pedidos, de 

causas de pedir, de defesas ou de argumentos autônomos e suficientes. Nessas hipóteses, 

caso o julgador adote um pedido, causa de pedir, defesa ou argumento autônomo e suficiente, 

não precisará examinar os demais. Porém, havendo recurso da parte sucumbente, para que a 

atuação do princípio dispositivo coloque a matéria sob cognição e decisão, é preciso que 

assim requeira em contrarrazões a parte recorrida. Há, aqui, uma diferença essencial em 

relação aos casos em que a decisão impugnada rejeita questão favorável ao recorrido: aqui, 

como a decisão não analisou a matéria, não há o ônus de impugnação específica. Realmente, 

é suficiente o pedido subsidiário – pois o principal é de manutenção da sentença – de análise 

das matérias não conhecidas na decisão, que o órgão judicante terá de fazê-lo, sem exigência 

de dialeticidade. Afinal, a matéria não consta da decisão, pelo que, não firmada a posição, é 

impossível uma contraposição específica. 

A finalidade aqui foi esclarecer como o recorrido, mediante manifestação de 

vontade, pode atuar para colocar matérias à cognição do juízo recursal. A estruturação feita 

acima é da contribuição do recorrido para o objeto do juízo recursal. É essencial para delinear 

analiticamente e, assim, bem compreender a teoria do objeto do recurso e do juízo recursal. 

Isso não significa, no entanto, que as matérias que não compõem o objeto do juízo 

recursal pela atuação do recorrido deixarão de ser examinadas.  

Como ocorre no direito positivo brasileiro, essas matérias podem ser alçadas, de 

modo automático, pelo efeito devolutivo, sobrepondo-se à manifestação da vontade do 

recorrido, ou à ausência dela. É como se o efeito devolutivo cobrisse a atuação do recorrido, 

o que não permite vê-la do ponto de vista dos efeitos produzidos, já que a devolução sempre 

tornará, no direito brasileiro, os ônus descritos acima ônus imperfeitos – isto é, sem qualquer 

consequência negativa para o onerado. 
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Todavia, há diferença entre a matéria ser conhecida por manifestação de vontade e 

automaticamente por incidência do efeito devolutivo. A distinção decorre claramente do fato 

gerador, embora os efeitos obscureçam a visão dos dois diversos fatos jurídicos. Como bem 

se sabe, porém, não são os efeitos hábeis a servir de parâmetro para algo mais do que as 

próprias consequências das coisas, cabendo ao cerne delas a caracterização de sua essência. 

Assim, não se pode confundir a cognição e decisão de matérias por decorrência da vontade 

com a cognição e decisão automática (independentemente da vontade). E mais: outros 

sistemas jurídicos operam de modo diverso, o que torna imprescindível uma explicação 

capaz de, consistentemente, explicar as diversas realidades normativas ou se uma teoria que 

se pretenda abrangente, para que consiga explicar apropriadamente os diversos fenômenos 

jurídicos de maneira consistente – o que não seria feito se fosse a contribuição do recorrido 

ignorada.169 

 

5. Redefinição do efeito devolutivo 

Para resolver os problemas ligados ao gigantismo do efeito devolutivo, faz-se 

necessário diferenciar o que é objeto do juízo recursal por devolução e o que é objeto do 

juízo recursal por força da demanda recursal propriamente dita. Com efeito, há o que é 

conhecido e decidido por ato de vontade da parte de demandar um juízo de controle do órgão 

judicial hierarquicamente superior, em prol da tutela de seu direito a decisões judiciais justas, 

e o que é automaticamente devolvido, como efeito involuntário do recurso. Em suma, há que 

se distinguir o que advém do ato jurídico de recorrer e o que ressai do ato-fato do recurso. 

Para que se possa adequadamente reconstruir o efeito devolutivo, é preciso, antes, 

destruir as acepções dogmaticamente talhadas como representativas da devolução. Isso foi 

feito ao longo deste trabalho, especialmente no item 2 deste capítulo, porém é o momento 

adequado para uma recapitulação. A crítica vai permitir separar o efeito devolutivo daquilo 

que lhe foi agregado de forma espúria, possibilitando visualizar com clareza a sua essência. 

Primeiro, a ideia de que o efeito devolutivo do recurso estabelece a competência do 

tribunal superior deve ser abandonada. 

                                                           
169  Por exemplo: “Il giudice dell’appello non è investito di diritto di tutta la causa quale essa era stata proposta 

in primo grado e, poiché tantum devolutum quantum appellatum, incorrerebbe nel vizio di ultrapetizione, 

se decidesse su domande o su eccezioni non riproposte in secondo grado, e ciò anche se si tratta di domande 

o di eccezioni che il primo giudice ha omesso di esaminare” (GIUDICEANDREA, Nicola. Le impugnazioni 

civili. Milano: Giuffrè, 1952, v. 2, p. 222). 
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O recurso, como provocação de atuação jurisdicional, tem competência própria para 

o seu exame. Referir-se ao efeito devolutivo para designar isso é inútil e supérfluo. É, 

também, impreciso, pois a produção de efeito devolutivo não tem nada a ver com o 

estabelecimento de uma competência: como se viu, sejam ou não as questões devolvidas, há 

competência, inclusive para afirmar a inadmissibilidade do recurso. Um paralelo seria 

afirmar que a demanda tem efeito devolutivo para estabelecer a competência para a resolução 

do litígio, o que é um absurdo. A competência recursal é suficiente para explicar a alteração 

do órgão judicante, sendo inadequada qualquer referência ao efeito devolutivo. 

Segundo, o efeito devolutivo não é imanente a qualquer recurso; assim como 

qualquer efeito, ele é normalmente produzido, mas não serve para caracterizar o ato jurídico 

em si próprio. 

Não se pode caracterizar os recursos pelo efeito devolutivo, como se a devolução 

fosse essencial à existência do próprio recurso: uma coisa é o ato jurídico de impugnar 

decisão judicial, outra coisa é a transferência de questões. A maior evidência disso já foi 

explorada no item 2.2, em que ficou claro que os recursos inadmissíveis não possuem o 

efeito devolutivo, mas são, obviamente, recursos. É erro lógico definir a essência do ato pelo 

seu efeito, ainda que seja o seu principal efeito. Recurso é manifestação de vontade da 

impugnar um provimento jurisdicional. A devolução é um efeito comum, sobretudo no 

direito positivo brasileiro, mas é absolutamente equivocado afirmar que é essencial aos 

recursos cíveis ou que todo recurso o produzirá, necessariamente. Apenas os recursos que 

forem admitidos estarão aptos a produzir o efeito devolutivo, o que significa dizer que 

parcela significativa de recursos inadmissíveis ficaria sem uma explicação teórica adequada. 

É uma prova da inconsistência da noção agigantada do efeito devolutivo.  

Terceiro, mesmo nos recursos que são admitidos não necessariamente haverá a 

produção do efeito devolutivo.  

Historicamente, o efeito devolutivo surgiu para explicar o appello romano, que 

servia exclusivamente para a discussão da injustiça. Parte significativa da doutrina é fiel a 

essa concepção, talvez mesmo sem perceber, e descreve o efeito devolutivo como o 

responsável por dar à causa novo curso, ou por possibilitar ao juiz de segundo grau a decisão 

da causa como se estivesse na exata mesma posição do juiz a quo, ou, ainda, pelo reexame 

da causa. Todas essas visões, corretas que são, ligam o efeito devolutivo ao objeto do 

processo, ao mérito. São, portanto, os recursos que servem para discutir o mérito que 
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produzem o efeito devolutivo. Os recursos que têm por objeto a anulação do processo não 

precisam da devolução: a impugnação ao ato processual viciado alça a causa appellandi e a 

cognição sobre os atos processuais alegadamente inquinados para o juízo ad quem, sendo 

desnecessário conhecer da causa. Nas hipóteses de impugnação por vícios procedimentais, 

o efeito devolutivo é irrelevante para o adequado conhecimento e julgamento do recurso. 

Quarto, nem todo o objeto do recurso é composto pelo efeito devolutivo, pois ele é 

independente da vontade e há aquilo que é conhecido por expressa manifestação de vontade 

da parte. 

Afinal, ao se entender que o recurso é o ato de “provocação a novo exame” para 

controle da decisão,170 confundir-se-ia o efeito devolutivo com a própria interposição do 

recurso, o que é inadmissível conceitualmente: dois conceitos distintos, a demanda recursal 

e o efeito devolutivo, representariam o mesmo fenômeno jurídico. O que é impugnado é 

examinado pelo órgão judicial ad quem por força da própria demanda recursal. Não faz 

sentido falar em devolução do que foi impugnado, há um bis in idem teórico insustentável: 

dois conceitos para representar a mesma coisa. 

Um dos pouquíssimos a perceber a problemática foi RICARDO APRIGLIANO.171 O 

processualista paulista percebeu a diferença que existe entre o material que é conhecido pelo 

fato de haver impugnação sobre ele e o efeito devolutivo, compreendido como aquele 

responsável pela automática entrega de material a ser conhecido no juízo recursal. Após 

utilizar caso prático de danos materiais emergentes e lucros cessantes decorrentes de um 

acidente automobilístico, em que se apelou apenas da decisão naquele ponto, vaticina:172  

No exemplo, a apelação fez surgir a possibilidade de reexame da causa em 

relação à parte impugnada, mas a devolução de cada uma das questões que 

compõem a matéria impugnada ocorrerá por força do efeito devolutivo. 

Por isso, diz-se que a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da 

matéria impugnada, ou seja, o conhecimento da relação jurídica (material 

e processual) que existem em primeiro grau e que, por iniciativa do 

apelante, será novamente julgada. 

O efeito devolutivo produzido por essa apelação faz com que, no âmbito 

da relação jurídica que o recorrente escolheu como objeto do segundo grau, 

as questões relativas sejam transferidas ao conhecimento do tribunal. 

Ainda no exemplo, o efeito devolutivo transfere a questão sobre o 

                                                           
170  MONTEIRO, João. Teoria do processo civil. 6ª ed. (atualizado por J M de Carvalho Santos). Rio de Janeiro: 

Borsói, 1956, p. 605. 
171  Além dele, vale mencionar: ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 9ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 61-

62. 
172  APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 113-114. 
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semáforo, sobre a velocidade, sobre a identidade do condutor, mas não 

devolve ao tribunal a questão da utilização do carro como instrumento de 

trabalho, pois tal aspecto dizia respeito à relação jurídica que não é objeto 

do recurso (lucros cessantes), apesar de ter sido objeto da ação original. 

Portanto, pode-se dizer que a apelação implica a indicação e a limitação do 

que será objeto do novo julgamento, e o efeito devolutivo, como efeito que 

é, permite a transferência de toda a matéria relativa a tal objeto. São 

conceitos e funções complementares, que não se confundem nem se 

esvaziam reciprocamente. 

Interpretar o efeito devolutivo como responsável somente pela devolução 

automática das questões debatidas em primeiro grau, mas não indicadas 

expressamente no recurso, além de contrariar o texto legislativo do CPC 

brasileiro, implica criar divisão entre as razões indicadas e as não indicadas 

no recurso, sem que a utilidade prática dessa distinção tenha sido 

demonstrada. 

 

O processualista enxergou bem o problema, porém não lhe deu solução. Muito ao 

contrário: defendeu a situação das coisas, notadamente controversa, e que, por isso, não é 

sustentável cientificamente. Ora, ao tempo em que ele mesmo percebeu que há diferença 

entre a essência da impugnação e a devolução automática, não poderia ter concluído que é 

incabível a repartição das situações, notadamente distintas. A diferenciação não é 

impossível, ela é necessária. Seja porque se trata de diferença essencial: uma coisa é o ato 

volitivo de impugnar a questão, outra é o efeito do ato-fato da impugnação de um capítulo, 

que se produz independentemente da vontade do recorrente. Seja, outrossim, porque há 

inegavelmente diferença eficacial: o que é impugnado deve ser examinado; o que é devolvido 

pode ser examinado. São, de maneira inconfundível, coisas distintas. 

Dogmaticamente, por se tratarem de situações diversas, é essencial a repartição: 

existe a matéria impugnada, que será objeto do juízo recursal por força de ato de vontade da 

parte, e que, por isso, deve ser examinada pelo tribunal; de outro lado, existe a matéria 

devolvida independentemente de manifestação de vontade da parte, tendo como pressuposto 

a interposição do recurso: o fato da interposição do recurso gera como efeito a devolução 

das questões pertinentes ao objeto recursal, mesmo das que não foram suscitadas, tornando-

as objeto de cognição. A impugnação é um fato jurídico próprio, um ato em sentido estrito 

que tem a manifestação de vontade no seu cerne, e possui efeitos similares, mutatis mutandis, 

aos de uma demanda; é, na verdade, uma demanda recursal. A produção do efeito 
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devolutivo, por sua vez, não depende da vontade de quem impugna a decisão.173 Basta existir 

o ato recurso que o efeito devolutivo será desencadeado, isto é, não há vontade específica, 

que possa ou não ser manifestada, quanto à devolução. Tendo havido recurso, há aptidão 

para a produção do efeito devolutivo. Trata-se, enfim, de um efeito decorrente de um ato-

fato, composto pela soma da existência de recurso quanto a determinado capítulo da decisão 

e da sua admissão pelo órgão judicial responsável por julgá-lo. 

Ainda, não há qualquer dado normativo que impeça a distinção conceitual. Pelo 

contrário, é a própria formatação legal que exige a diferenciação entre a impugnação de 

questões e a devolução delas, uma vez que trata os dois fatos jurídicos de modo diverso e 

regula suas eficácias também diferentemente. O papel da Ciência Processual não é ser fiel à 

letra ou aos nomes da lei, como se fosse a lei um produto pronto dela; as fontes do direito 

processual, com especial destaque para o Código de Processo Civil, são o material de estudo 

do processualista, que deve compreendê-las de modo coerente e sistemático, o que lhe 

permite perceber criticamente o Direito Processual. Não é papel dos processualistas se 

submeter ao seu texto cruamente quando lida com conceitos ou classificações. Aliás, basta 

olhar para a situação do art. 830 do CPC, que fala em “arresto”, sendo que a doutrina repudia 

o equívoco terminológico, aduzindo se tratar, na verdade, de uma “pré-penhora”. É preciso 

observar e respeitar o comando legal, porém isso não implica fechar os olhos para as 

idiossincrasias ou em subserviência às opções terminológicas da lei processual que 

invadirem a esfera conceitual ou classificatória, característica própria de sua compreensão 

científica, ao que não pode se furtar a dogmática processual.   

Como se demonstrou acima, a adoção de um conceito de efeito devolutivo 

larguíssimo causa um gigantismo insustentável, tornando-o bicéfalo: representaria tanto o 

princípio dispositivo quanto o princípio inquisitivo na seara recursal, o que o torna incapaz 

de proporcionar precisão no trato dos recursos cíveis. É preciso reduzir o seu significado – 

o que ocorre no campo da Ciência Processual –, com absoluta fidelidade às normas 

processuais. Isso deve ser feito a partir do respeito ao sentido histórico do conceito e a partir 

da valorização da demanda recursal, conceito que tem supedâneo na dogmática processual 

civil, é ideia fecunda no direito comparado e apresenta-se condizente com as normas 

                                                           
173  É certo que o efeito devolutivo, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC, circunda apenas o pedido recursal 

e que o pedido é uma manifestação de vontade. Não se pretende negar isso. Todavia, essa é uma questão 

de delimitar o objeto do efeito devolutivo, e não o fato que lhe dá origem; serve, enfim, para definir sobre 

o que incide o efeito devolutivo.  



 

314 

 

fundamentais do processo civil brasileiro, que valorizam a participação e o contraditório no 

processo. 

Desse modo, a “matéria impugnada” mencionada no art. 1.013, caput, do CPC, é a 

constante da demanda recursal, a causa de pedir e o pedido do recurso, que integram o objeto 

do juízo recursal. O tantum devolutum quantum appellatum expressa que o tribunal ad quem 

conhece da matéria impugnada, fruto do exercício do recurso como ato jurídico voluntário.  

Afastada a concepção generalíssima de devolução, cumpre agora definir o que 

efetivamente o conceito designa como fenômeno jurídico que lhe é próprio. 

O efeito devolutivo é a decorrência involuntária e automática da interposição do 

recurso, que permite a cognição pelo juízo ad quem de questões não impugnadas. Sua 

atuação é involuntária, pois se trata de um efeito que ocorre independentemente da vontade 

do recorrente – o recurso é visto como um fato (rectius: ato-fato) para que ocorra a 

devolução. A devolução é, também, automática, pois o material devolvido, justamente por 

não ser posto à análise de modo voluntário, é alçado mesmo sem crítica específica, 

permitindo-se a tomada de decisão sobre o que foi devolvido. A atuação do efeito devolutivo 

é, igualmente, subsidiária, pois apenas incide sobre as questões que não foram impugnadas, 

já que as impugnadas são conhecidas e resolvidas em razão da demanda recursal. 

Tecnicamente, o que se devolve é o que não se impugnou especificamente. Exclui-se do 

efeito devolutivo o que se analisa em grau recursal porque foi objeto de impugnação, 

constantes da causa de pedir e do pedido recursais. 

Há de se destacar uma distinção no tratamento do efeito devolutivo. O § 1º do art. 

1.013 do CPC estabelece um poder decisório, sem dever. Assim, as matérias que foram 

suscitadas e discutidas, embora não constem do recurso, podem ser levadas para resolução 

ex officio. É uma rara hipótese de poder decidir sem dever fazê-lo. Isso não ocorre no § 2º 

do mesmo dispositivo legal, referente aos demais fundamentos (causas de pedir ou defesas) 

da parte vencedora que não foram analisados: nesse caso, há poder-dever de examinar as 

causae petendi e as teses defensivas não analisadas na decisão impugnada. Como o efeito 

devolutivo provoca o já mencionado retrocesso do julgador ad quem à posição em que se 

encontrava o julgador a quo, seria injusto que, superada a tese acolhida na decisão, as demais 

deixassem de ser analisadas ou tivessem sua apreciação apenas facultada.   

Sob determinado ângulo, o efeito devolutivo contrapõe-se à demanda recursal, já 

que esta é a afirmação do princípio dispositivo e proporciona o dever de decidir nos limites 
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da impugnação, enquanto aquele é corolário do princípio inquisitivo e atribui um poder de 

decidir questões que o órgão judicante repute relevantes.  

Assim, o efeito devolutivo, fundado no princípio inquisitivo, ocorre como eficácia 

de ato-fato processual e enseja a cognição e resolução de questões pertinentes ao objeto do 

processo de maneira involuntária, automática e subsidiária.  

Destaque-se que o sentido atribuído ao efeito devolutivo é técnico, pois busca 

preservar com fidelidade conceitual sua função e produção de efeitos de acordo com o direito 

positivo, com especial destaque para explicar o que ocorre na aplicação dos §§ 1º e 2º do art. 

1.013 do CPC. Apresenta a vantagem de se circunscrever a fenômeno específico – isto é, 

elimina a polissemia que invadiu a compreensão do efeito devolutivo. Além disso, a proposta 

conceitual é fundada no respeito ao talho histórico do efeito devolutivo, pois pretende atrelá-

lo à sua origem como afirmação da autoridade do órgão judiciário superior.174 

 

6. Objeto do juízo recursal cível – Proposta analítica de nova compreensão do objeto a 

partir da ressignificação do efeito devolutivo 

6.1. Composição do objeto do juízo recursal  

O recurso cível é, por um viés teleológico, o mecanismo de controle racional da 

correção jurídica de decisões judiciais.175 A demanda recursal é a impugnação realizada ao 

ato decisório. Além disso, o recorrido traz material que será objeto de cognição judicial. O 

objeto do juízo recursal, portanto, é composto pela soma de três componentes: a demanda 

recursal, a contribuição do recorrido e as matérias devolvidas.  

Desse modo, a concepção põe-se naturalmente contrária à visão restritiva de que o 

“objeto do recurso é constituído por um pedido e um fundamento: o pedido consiste na 

solicitação de revogação da decisão impugnada e o fundamento na invocação de um vício 

de procedimento (error in procedendo) ou de julgamento (error in iudicando)”.176 Isso 

porque, além do conteúdo da impugnação, o objeto do juízo recursal é composto pelas 

matérias devolvidas, o que independe dos fundamentos do ato recursal. 

                                                           
174  Nesse sentido, ver: CERINO-CANOVA, Augusto. Le impugnazioni civili – struttura e funzione. Padova: 

CEDAM, 1973, p. 89-90, especialmente nota 88. 
175  PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile. 5ª ed. Napoli: Jovene, 2006, p. 452. 
176  SOUSA, Miguel Teixeira de. Estudos, cit., p. 453. No mesmo sentido: PINTO, Rui. O recurso civil. Uma 

teoria geral. Lisboa: AAFDL, 2017, p. 57. 
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Também não se pode concordar com as ideias que partem da noção amplíssima de 

efeito devolutivo. Nessa linha, defende-se, por coerência, que o objeto do juízo recursal é a 

matéria devolvida. Embora a posição, deva-se reconhecer, seja consistente, há uma larga 

diferença de premissa que não permite a concordância: não é o efeito devolutivo que entrega 

a matéria efetivamente impugnada à decisão do juízo ad quem. 

Portanto, o objeto do juízo recursal é composto pela demanda recursal, que é a soma 

do pedido e da causa de pedir recursal, mais a contribuição do recorrido e a matéria devolvida 

(objeto do juízo recursal = pedido recursal + causa de pedir recursal + contribuição do 

recorrido + efeito devolutivo). 

Afora isso, no julgamento do recurso, além do respeito ao objeto do juízo recursal, 

devem ser observados os limites objetivos da demanda. Caso o pedido recursal pretenda 

ultrapassar o objeto do processo, encontrará uma barreira. Há, portanto, no julgamento do 

recurso, um duplo limite: o objeto do juízo recursal e o objeto do processo.177 

Essa é uma visão genérica da composição do objeto do juízo recursal. Convém, 

agora, fazer algumas considerações sobre a situação do direito brasileiro. 

No direito positivo brasileiro, o amplíssimo efeito devolutivo torna redundante a 

remissão à causa de pedir recursal e à contribuição do recorrido. Embora a diferenciação seja 

analiticamente precisa e adequada, a forte carga inquisitiva permite uma descrição exata 

doutra forma: o objeto do recurso pode ser descrito com a exclusiva menção do pedido 

recursal, pois é apenas ele que vincula os limites objetivos da decisão em sede de recurso. 

No direito brasileiro, firma-se, na extensão, o objeto do juízo recursal com precisão ao 

indicar o pedido recursal mais a matéria devolvida.  

Como já se afirmou antes, o efeito devolutivo acaba por se sobrepor ou cobrir a 

eficácia da causa de pedir recursal e da contribuição do recorrido, já que qualquer atuação 

dos sujeitos parciais se torna supérflua, diante da automática devolução de todas as questões 

passíveis de serem abordadas. 

Nesse ponto, é até interessante o que ocorre na doutrina – talvez, por um italianismo 

exagerado. Ao definir o objeto do processo, a doutrina brasileira majoritária exclui a causa 

de pedir, quando o próprio CPC indica que esta é elemento essencial à identificação da ação 

e, assim, à circunscrição de importantes fenômenos processuais. Por outro lado, ao analisar 

o objeto do recurso, a doutrina brasileira majoritária inclui a causa do recurso, quando o 

                                                           
177  PERROT, Roger. L’effetto devolutivo dell’appello e il diritto di avocazione nel processo civile francese. 

Rivista di diritto processuale. Padova: CEDAM, v. XIII, n. 2, 1958, p. 390. 
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CPC, ao regular o efeito devolutivo, indica a sua irrelevância para delimitação dos limites 

objetivos. Há uma esquisita inversão: relega-se a causa petendi à irrelevância onde ela 

efetivamente contribui para definição de limites objetivos e sobreleva-se sua importância 

onde ela é indiferente para os limites objetivos. 

Portanto, o objeto do juízo recursal é conjunto que contém o petitum recursal, a 

causa appellandi, a contribuição do recorrido e a matéria devolvida. No direito brasileiro, 

porém, pelo amplíssimo efeito devolutivo, a fórmula pode ser sintetizada na soma do pedido 

do recurso com o efeito devolutivo. 

Essa síntese, embora exata na extensão do objeto do processo, não é apropriada 

analiticamente. Sua adoção gera o risco de dificultar ou impedir que os órgãos julgadores 

enxerguem as várias pretensões recursais que compõem o objeto do juízo recursal e, assim, 

votá-las indiscriminadamente mediante o resultado do recurso, o que pode acarretar erro na 

contabilização dos votos e, eventualmente, na proclamação do resultado.  

Sobre o objeto do juízo recursal, vale ainda destacar a importância do efeito 

expansivo interno, eficaz sobretudo quando há relação de dependência entre a questão 

impugnada e outros pontos da decisão e entre capítulos da decisão não expressamente 

impugnados. Nessa hipótese, a censura de uma premissa lógica da decisão para resolver uma 

demanda, cuja solução não foi impugnada, subtrai do juízo ad quem a correção do 

julgamento da demanda não impugnada. Assim, decididos dois capítulos, o recurso que 

impugna um deles fundado no erro de solução de uma questão que, em tese, poderia levar à 

reforma de ambos os capítulos, não possibilita a reforma dos dois. Em situação diversa, 

havendo a reforma de capítulo impugnado, é possível a reforma de outros capítulos, não 

expressamente impugnados, desde que sejam dependentes daquele. Aqui, o efeito expansivo 

interno altera a fórmula da composição do juízo recursal, atuando como uma exceção juízo 

rescisório do recurso.178 

Deve-se refutar as teorias processuais que indicam a decisão impugnada como 

objeto (litigioso) do recurso.179 O recurso contém o pedido de reforma e o pedido de novo 

                                                           
178  Sobre o ponto, conferir amplamente: POLI, Roberto. I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, cit., p. 

8-109. 
179  Nesse sentido: VERDE, Giovanni. Profili del processo civile. 2ª ed. Napoli: Jovene, 1999, v. 2, p. 251. 

CERINO-CANOVA, Augusto. Le impugnazioni civili – struttura e funzione. Padova: CEDAM, 1973, p. 

136-138. Parcialmente nesse sentido: “Objeto do juízo de mérito é o próprio conteúdo da impugnação à 

decisão recorrida. Quando nela se denuncia vício de juízo (error in iudicando, resultante da má apreciação 

da questão de direito, ou da questão de fato, ou de ambas), pedindo-se em consequência a reforma da 

decisão, acoimada de injusta, o objeto do juízo de mérito, no recurso, identifica-se (ao menos 
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provimento, que são coisas distintas da decisão recorrida. Nos sistemas recursais em que a 

motivação exerce papel definidor, ela é também um dado essencial para delinear o objeto 

litigioso do recurso. Este, por sua vez, é a tutela contra decisão judicial ilegal, 

independentemente de seus contornos mais precisos.180 Imagine-se o caso de uma decisão 

omissa, em que se requer, no recurso, a manifestação quanto à matéria: fica claro que o 

objeto do recurso não é a decisão, o que é notável, pois a matéria a ser decidida em grau 

recursal nem sequer existe na decisão impugnada. A decisão judicial, que se alega ilícita e 

prejudicial, exerce papel de fato jurídico relevante para o direito de impugnar, e por isso ela 

não pode ser objeto litigioso do recurso, assim como o dano não é o objeto litigioso do 

processo em que se deduziu demanda indenizatória. 

Também merece destaque que limitar a decisão recursal à demanda recursal não 

significa vedar a cognição de ofício do direito. Mesmo nos sistemas recursais mais 

restritivos, não se pode tolher a Corte em relação ao conhecimento das fontes do direito, sob 

pena de inviabilizar o cumprimento da função de desenvolvimento e estabilização do Direito 

por meio dos recursos.181 Há vinculação à demanda recursal, que eleva à decisão pelo juízo 

recursal as questões e capítulos impugnados, porém estes deverão ser decididos de acordo 

com a melhor interpretação e aplicação do ordenamento jurídico. Isso quer dizer que o órgão 

julgador do recurso não está limitado à qualificação jurídica outorgada em grau inferior ou 

àquela defendida no recurso. Ao contrário, deve decidir a matéria impugnada de acordo com 

o seu entendimento sobre o direito.182 

                                                           
qualitativamente) com o objeto da atividade cognitiva no grau inferior de jurisdição, com a matéria neste 

julgada. Quando se denuncia vício de atividade (error in procedendo), e por isso se pleiteia a invalidação 

da decisão, averbada de ilegal, o objeto do juízo de mérito, no recurso, é o julgamento mesmo proferido no 

grau inferior. Ao examinar o mérito do recurso, verifica o órgão ad quem se a impugnação é ou não fundada 

(procedente) e, portanto, se lhe deve ou não dar provimento, para reformar ou anular, conforme o caso, a 

decisão recorrida” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, V, cit., 

p. 267-268). Parcialmente também, entendendo que o objeto direto do recurso é a sentença impugnada: 

POLI, Roberto. I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, cit., p. 446-449. 
180  De modo semelhante, negando o papel de objeto à decisão recorrida: PINTO, Rui. O recurso civil. Uma 

teoria geral, cit., p. 99-100.  
181  Embora, na Itália, a matéria seja controversa, havendo decisões no sentido de que não é possível, em grau 

recursal, colocar doutra forma a qualificação jurídica alcançada pelo juízo a quo, cf. MARZIO, Mauro di. 

L’appello civile. Milano: Giuffrè, 2018, p. 20-22. Ver também: GAMBINERI, Beatrice. Appello, cit., p. 

255-269. Destaca-se que a decisão que outorga nova qualificação jurídica sem impugnação específica é 

ultra ou extra petita. 
182  “Ciò permesso, appare evidente che, per quanto riguarda i motivi di diritto, non può dirsi che il potere del 

giudice di secondo grado sia circoscritto nei limiti delle deduzioni delle parti e delle considerazione della 

sentenza impugnata, bensì deve affermarsi che il compito di riesaminare i principi di diritto rientra 

nell’ufficio del giudice dell’impugnazione indipendentemente dal potere dispositivo delle parti e può essere 

esercitato anche senza istanza di parte ed anche nonostante il contrario intendimento degli interessati” 

(GIUDICEANDREA, Nicola. Le impugnazioni civili. Milano: Giuffrè, 1952, v. 2, p. 223-224).  
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Por exemplo, se o recurso impugna a decisão de mérito por entender que a 

interpretação dada a uma norma jurídica foi inadequada, a questão posta ao julgamento 

recursal é a correta aplicação do direito. Assim, o tribunal deverá acolher ou afastar a 

ilicitude indicada na decisão impugnada; caso entenda que houve erro de julgamento, deverá 

proferir nova decisão a partir da solução dada à questão da interpretação e aplicação do 

direito. Nesse ponto, a sua decisão é “livre”, já que iura novit curia, isto é, poderá outorgar 

a interpretação correta ou, até mesmo, aplicar outra norma jurídica, que entenda ter incidido 

na hipótese – tudo, é óbvio, mas não custa repetir, deve ser feito com regular respeito ao 

contraditório.183 

 

6.2. Demanda recursal limitada ao mérito e possibilidade de decidir sobre 

questões de admissibilidade do processo 

Há uma séria questão ligada aos requisitos de admissibilidade do processo, isto é, 

aos pressupostos processuais e às condições da ação, em sede recursal, o que é importante 

para testar a consistência da teoria. Analisa-se, neste item, se esse fenômeno consegue ser 

explicado adequadamente à luz do que foi construído até agora. 

Como já foi observado, o art. 485, § 3º, do CPC aplica-se ao procedimento recursal, 

como o próprio texto legal denota ao mencionar “qualquer instância”. Assim, quando se 

tratar de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, 

perempção, litispendência, coisa julgada, condições da ação e morte da parte em ações 

intransmissíveis (art. 485, IV, V, VI e IX, do CPC), o órgão julgador do recurso poderá 

conhecer a matéria de ofício. 

Primeiramente, cumpre distinguir dois tipos de questões: aquelas já decididas e 

aquelas que não foram objeto de decisão. As questões decididas precisam ser impugnadas. 

Afinal, se houve provimento jurisdicional sobre a questão, a revisão deve ser feita a partir 

de sua impugnação. Caso esta deixe de ser feita, estabiliza-se a solução dada à questão. Isso 

se aplica, inclusive, a questões de ordem processual. 

A segurança jurídica impõe a referida estabilidade. Uma vez decidida a questão, 

esgota-se o poder jurisdicional sobre ela, nos limites do material cognitivo que serviu à 

                                                           
183  TEODOLDI, Alberto. L’appello civile, cit., p. 156-157. 
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tomada de decisão. Não pode, simplesmente, o órgão jurisdicional cambiar de decisão de 

acordo com a mudança de espírito, de humor ou do que quer que seja.184 

Já se destacou que o problema deve ser compreendido adequadamente: conhecer de 

ofício não é conhecer repetidas vezes sobre o que já foi decidido. Caso a matéria tenha sido 

decidida e não tiver sido impugnada, ela não poderá ser conhecida novamente. Isso se dá 

porque não se pode tolerar o retrocesso processual sem qualquer provocação para se anular 

a decisão. Ora, se o próprio mérito, que é a mais relevante matéria versada em um processo 

judicial, torna-se imutável uma vez que for decidido e não houver impugnação da decisão 

que lhe resolveu, é natural que o mesmo ocorra com as questões processuais já 

solucionadas.185 

De todo modo, entender pela impossibilidade ou possibilidade de redecidir questões 

cognoscíveis de ofício é um problema lateral neste ponto.  

A questão que se põe é posterior: como explicar o caso em que o mérito do recurso 

trata exclusivamente do mérito do processo, e, conhecendo o juízo recursal de alguma 

questão de admissibilidade de ofício, reforma a sentença para extinguir o processo sem 

resolução do mérito ou anula-o. 

Seria justo pensar que uma parte, cumpridos os requisitos de admissibilidade, 

poderia ser privada de uma decisão de mérito recursal, por faltar um pressuposto processual 

relativo ao processo de primeira instância. Um exemplo: imagine que o autor, sucumbente 

em um de seus pedidos cumulados, apela com a pretensão de ver a improcedência revertida. 

Todavia, o tribunal, ao superar os requisitos de admissibilidade do recurso, passa a examinar 

a demanda original e, com base no art. 485, § 3º, do CPC, verifica a incompetência absoluta 

do juízo de primeiro grau e anula o processo desde o seu início.  Haveria, aí, uma decisão 

que extrapola o mérito do recurso, de modo que a teoria construída falharia na representação 

precisa do sistema processual brasileiro. 

                                                           
184  Trata-se de entendimento assente no direito português: PINTO, Rui. O recurso civil. Uma teoria geral. 

Lisboa: AAFDL, 2017, p. 34. 
185  “Parece haver uma intenção não revelada de permitir sempre a possibilidade do não-enfrentamento do 

mérito, como se isso fosse desejável, como se isso fosse o mais importante. Bem pensadas as coisas, se o 

caso é de não existir preclusão, que o seja para as questões de mérito, pois assim se permitiria a revisão de 

decisões equivocadas/injustas. Em relação a elas, porém, há a coisa julgada, instituto secular, contruído a 

partir da percepção de que a função jurisdicional deve ter limites (...). Não há razão para esse tratamento 

diferenciado. Ao contrário, a preclusão justifica-se muito mais em relação às questões processuais. É que, 

solucionada a questão sobre a regularidade do processo e ressalvados os fatos supervenientes, ao Poder 

Judiciário somente restaria o exame do mérito da causa. Isso é positivo, pois resolver o litígio é a tarefa 

principal da atividade jurisdicional” (DIDIER JR, Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: 

o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: RT, 2005, p. 91). Em sentido contrário: ARRUDA 

ALVIM, Teresa. Nulidades do processo e da sentença. 7ª ed. São Paulo: RT, 2014, p. 248-249. 
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Não é bem assim. Apesar de poder parecer que não, o tribunal examinou, sim, o 

mérito do recurso. O objeto do recurso é a demanda recursal, mais a participação do 

recorrido e a matéria devolvida. Em suma, o objeto do recurso é sinônimo de mérito recursal. 

É fácil perceber que o mérito do recurso não é composto exclusivamente pela participação 

das partes, mas também pela carga inquisitiva decorrente do efeito devolutivo. Por 

conseguinte, a decisão do tribunal que deixa de examinar a demanda recursal porque 

resolveu uma questão preliminar devolvida, embora não se possa afirmar que resolva o 

mérito do processo, certamente resolve o mérito do recurso.186 

A maior evidência disso é que as matérias que podem ser conhecidas de ofício 

relativas ao processo de primeiro grau, no recurso, apenas podem ser conhecidas se o juízo 

de admissibilidade for positivo. A razão é lógica: trata-se de questão de mérito, mesmo que 

posta pela lei à apreciação de ofício, e não pela parte. Apesar de parecer esquisito perceber 

as coisas dessa forma, a excentricidade tem sua causa facilmente individuada: a possibilidade 

de conhecer e decidir a matéria advém do efeito devolutivo, ou seja, cuida-se de hipótese de 

mérito inquisitivo, de poder judicial de firmar o que será (re)decidido, como não mais se 

concebe tolerável no processo de conhecimento. 

Portanto, a decisão do juízo recursal que versa de ofício sobre requisitos de 

admissibilidade do processo, mesmo quando não há pedido de anulação do processo ou de 

particular reforma da decisão para que se converta em extinção sem resolução do mérito, é 

decisão sobre o objeto ou mérito do recurso. A decisão do recurso extrapola a demanda 

recursal – pode até ser extra petita –, mas se encontra dentro dos limites objetivos do juízo 

recursal, uma vez que ele é composto também pela matéria devolvida.  

Não se trata, portanto, de um “furo” teórico das ideias desenvolvidas, já que a 

situação não serve para falsear a teoria; ao contrário, verificou-se uma boa confirmação. Por 

outro lado, a teoria tradicional, que enfatiza apenas o pedido como limite objetivo, não 

consegue dar uma explicação satisfatória para situações como essa e, por conseguinte, não 

estabelece adequadamente parâmetros racionais para o controle dessas situações. 

                                                           
186  “Il concetto di merito del giudizio di primo grado, non coincide, però, con quello di merito del giudizio 

d’appello, perché nel primo caso per merito si intende il merito della causa, che – come tale – riguarda 

unicamente questioni sostanziali, sia pure di carattere preliminare, mentre nel secondo caso per merito 

s’intende il merito del gravame, che comprende tutte le questioni circa il merito della causa e tutte le 

questioni circa la ritualità del procedimento di primo grado che rientrino nel thema decidendum 

dell’appello; anzi, in caso di appello avverso sentenza non definitiva che ha pronunciato soltanto in rito, il 

merito dell’appello riguarda unicamente questioni di rito” (GIUDICEANDREA, Nicola. Le impugnazioni 

civili. Milano: Giuffrè, 1952, v. 2, p. 200). 
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6.3. Decisão colegiada em grau recursal: necessidade de decisão 

compartimentalizada de demandas recursais cumuladas 

A decisão do recurso deve levar em conta as demandas recursais deduzidas e as 

questões devolvidas, solucionando-as de maneira individualizada. A decisão deve ser 

proferida em compartimentos: por pretensão recursal ou por questão suscitada ex officio por 

força do efeito devolutivo. A votação indiscriminada do recurso gera grave problema e 

arrisca inquinar o julgamento de gravíssima injustiça, por não ser representativo do 

verdadeiro entendimento do órgão colegiado. 

Esse problema foi demonstrado nos itens 2.3 e 2.4. Como o efeito devolutivo incita 

o órgão colegiado a decidir levando em consideração a demanda original, e não a própria 

demanda recursal, a votação acerca do resultado da demanda pode, por conta disso, acabar 

sendo feita sem levar em conta as várias demandas recursais – decide-se com o alvo no 

resultado da demanda original, não no da demanda recursal.  

Assim, por exemplo, imagine-se uma sentença de procedência de uma ação 

condenatória em pagamento de multa contratual, baseada em inadimplemento de 

importantes obrigações contratuais acessórias. No processo, a defesa tinha sustentado a 

inexistência do inadimplemento das obrigações acessórias e, subsidiariamente, a 

compensação de créditos. Ambas as teses foram rejeitadas. No recurso, o réu apelante critica 

a sentença, no pertinente à rejeição da tese de inexistência de inadimplemento, por duas 

razões: (i) erro na apreciação probatória e, (ii) mesmo partindo da premissa fática assumida 

na sentença, deveria ter sido considerado ocorrente o adimplemento. Entretanto, quanto à 

rejeição da defesa por compensação de crédito, são duas as teses recursais: (i) 

inaplicabilidade da cláusula proibitiva de compensação à multa contratual, que incidiria 

apenas nas obrigações contratuais principais; (ii) a cláusula proibitiva, para ser eficaz, 

deveria ter constado no aditivo, o que não ocorreu. Examinando os documentos constantes 

dos autos, o relator percebe que, durante o iter contratual, já tinha havido compensação, e 

intima as partes para que se manifestem sobre a renúncia à cláusula proibitiva de 

compensação naqueles eventos e sobre a relevância desses fatos para a tomada de decisão. 

No referido caso, a votação normalmente seria conduzida ou, simplesmente, pelo 

resultado do recurso, que seria considerar justa ou injusta a reforma da sentença, o que é um 

erro ainda mais grave e sem qualquer base no direito positivo, ou, isoladamente, pelas 



 

323 

 

defesas da demanda original – isto é: se teria havido ou não o inadimplemento e se seria 

possível ou não a realização da compensação. Todavia, no recurso, proceder dessa forma é 

desvalorizar a sentença e a atuação do juiz de primeiro grau. 

É importante que se proceda com o juízo de identificação das várias e distintas 

pretensões recursais, isto é, das razões que, de modo suficiente e autônomo, podem ensejar 

a reforma ou anulação da sentença e que, inclusive, poderia, cada uma delas, sozinhas, ter 

sido base para um recurso. É essencial a precisa individuação das pretensões recursais.187 

Cabe ao relator do recurso realizar o juízo de identificação de cada uma das 

pretensões recursais, estabelecendo-as precisamente em seu relatório e, assim, preparando-

as para julgamento pelo órgão colegiado. 

Trata-se de uma questão jurídica que deve influenciar na formação da decisão 

colegiada.188 Cada demanda ou pretensão recursal precisa ser votada separadamente. 

O julgamento do recurso deve pautar-se pelo controle e correção dos ilícitos 

indicados pelo recorrente. Assim, como a demanda original precisa ser julgada tomando em 

conta a demanda – objetivamente, pedido e causa de pedir –, também o recurso deve ser 

julgado levando em consideração a demanda recursal – objetivamente, petitum do recurso e 

causa appellandi. Caso contrário, é possível que dois ou mais julgadores reputem acertado 

um resultado (reforma da sentença), porém por diferentes pretensões recursais, o que vai 

ensejar dois problemas: a inexistência de voto quanto a uma pretensão recursal, que se coloca 

como uma questão essencial à solução do caso, que deveria ter sido votada por todos os 

membros do colegiado, e, ainda, eventual resultado injusto do recurso, pois serão somados 

votos que não são efetivamente consonantes.  

Assim, retomando o exemplo, pode ser que o primeiro julgador repute que houve 

erro na apreciação probatória, enquanto os demais entendam que não, deixando de se 

manifestar quanto ao acerto da conclusão jurídica a partir da conclusão fática (segunda tese). 

Percebe-se que, nessa hipótese, a cumulação de causas de pedir recursais foi ignorada, tendo 

sido ambas “decididas conjuntamente”, como se a cumulação não existisse. Isso é plausível 

                                                           
187  Sobre o juízo de identificação: OLIVEIRA, Bruno Silveira de. O juízo de identificação de demandas e de 

recursos no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2011. 
188  Vem à recordação interessante texto que aborda questões não-jurídicas que influenciam a formação da 

decisão colegiada: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Notas sobre alguns fatores extrajurídicos no 

julgamento colegiado. Temas de direito processual (Sexta Série). São Paulo: Saraiva, 1997, p. 145-172. 
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de ocorrer porque, como já se disse, o efeito devolutivo remete o juízo ad quem a proferir 

uma nova solução da demanda originária – e não a solução da demanda recursal. 

Prosseguindo no exemplo, quanto à cláusula proibitiva da compensação, o voto 

normalmente segue a estrutura da questão: “é possível ou não a compensação”? Aí, pode 

ocorrer de os três desembargadores concluírem que a compensação deveria, realmente, ter 

sido realizada. Porém, como a estrutura da formação da decisão ignora as causae petendi 

recursais, essa conclusão pode ser um grave erro. Imagine-se que o relator votou assim, por 

considerar que houve renúncia a partir das compensações anteriores, com o que os vogais 

não concordariam. Imagine-se, também, que o primeiro vogal considerou viável compensar 

por entender acertada a tese de que a cláusula proibitiva se aplica exclusivamente às 

obrigações principais, tese com a qual os demais membros não concordam. Finalmente, 

suponha-se que o último julgador entende possível a compensação porque a verba está 

prevista no aditivo contratual, onde não foi reproduzida a cláusula proibitiva.  

Note-se que os três julgadores alcançaram o mesmo dispositivo, porém por causas 

distintas. Não é, todavia, de se considerar ocorrente um mero dissenso na motivação da 

decisão. De modo algum. Essa perspectiva advém de uma forte e grosseira dissociação entre 

a motivação da decisão e a decisão em si, como se isso fosse algo concebível em um Estado 

de Direito, em que os julgamentos devem ser motivados e, talvez mais do que a própria 

decisão, importam os fundamentos que lhe basearam. De todo modo, não se trata de uma 

questão de motivação, apenas; é um problema ligado à existência de diversas pretensões 

recursais. Há uma concatenação imprescindível entre motivação e decisão, de modo que se 

se muda a motivação, muda-se a própria decisão. 

Por isso, o julgamento deve nortear-se pela demanda recursal, pois o recurso serve 

para controlar possíveis ilícitos na decisão. Por mais que as conclusões pareçam ser as 

mesmas, elas não são idênticas: não há como julgar sobre a adequação da sentença ignorando 

as diversas críticas autônomas que foram feitas, ou, numa metáfora, não há como chegar a 

um mesmo local se nenhum dos possíveis trajetos para ele é aprovado pelos condutores. 

Com efeito, caso se decida desconsiderando a causa recursal, possivelmente se está a decidir 

coisas distintas ou, ao menos, o procedimento da decisão é genérico e superficial, e, por isso, 

equivocado. 

No exemplo, o resultado deveria ter sido a rejeição da compensação, pois cada uma 

das pretensões recursais relacionadas à compensação foi rejeitada por maioria. As pretensões 
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recursais devem ser votadas isoladamente, e, no exemplo, se isso tivesse sido feito, o 

resultado seria a rejeição das diversas críticas à decisão: ela teria sido considerada 

majoritariamente correta. 

Conclui-se que o desenvolvimento de uma teoria analítica da demanda recursal tem 

a utilidade de fornecer um critério mais preciso para identificação dos recursos e do efeito 

devolutivo, deixando consistente a Teoria Geral dos Recursos. Ela também ajuda a tornar 

mais eficiente a prática processual, evitando possíveis erros na tomada de decisões 

colegiadas, ao guiar a solução do recurso a partir das diversas demandas recursais ou 

matérias devolvidas suscitadas ex officio. 

 

6.4. Juízo de mérito do recurso e efeito substitutivo: deixando mais claros os 

ius rescindens e ius rescissorium nos recursos cíveis 

Todo juízo de mérito recursal pode ser dividido, didática e analiticamente, em ius 

rescindens e ius rescissorium. Como bem se sabe, o juízo rescindente é o responsável por 

desfazer a decisão judicial impugnada, e o juízo rescisório por proferir uma nova decisão, 

esta de caráter substitutivo.189 

Como o recurso serve ao controle de ilegalidades na decisão recorrida, é papel do 

tribunal, seja qual for o recurso, proferir juízo sobre a correção ou não da decisão impugnada, 

sempre de acordo com a demanda recursal. Caso sejam cumuladas várias pretensões 

recursais, isso significa que são apontados vários erros na decisão, cada um 

consubstanciando uma ilegalidade no ato decisório suficiente para sua reforma ou anulação. 

A noção de ilegalidade é importante aqui, pois é preciso perceber que, sempre que 

o juízo acerca da demanda recursal for positivo, isto é, se o órgão julgador entender que, 

realmente, há um erro judicial causador de ilegalidade total ou parcial do ato, ele deve ser 

desfeito total ou parcialmente. 

A ideia corrente em Teoria Geral dos Recursos é que, uma vez que o juízo ad quem 

ingresse no mérito do recurso que verse sobre o mérito do processo, ele substitui o ato 

                                                           
189   “Não se pode, contudo, confundir a cassação de decisões maculadas por errores in procedendo com o 

iudicium rescindens realizado por todo e qualquer tribunal ao apreciar recursos. A distinção entre os 

modelos de cassação e revisão não se situa no tipo de vício que cada um examina, mas na existência do 

efeito devolutivo, vale dizer, na competência funcional para ditar a nova decisão, após a anulação da que 

havia sido impugnada” (DANTAS, Bruno. Teoria dos recursos repetitivos. São Paulo: RT, 2015, p. 125-

126). Embora se trate de ideia tradicional, não é correto vincular o modelo de revisão ao efeito devolutivo: 

é possível revisão mesmo sem o efeito devolutivo, como ocorre na ação rescisória e no modelo de recurso 

ordinário italiano.  
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decisório impugnado, necessariamente. Nos casos de recurso parcial, o desfazimento é 

igualmente parcial e na medida do pedido recursal. É de se notar que, mesmo quando há a 

manutenção ou confirmação da sentença, a doutrina reputa a decisão do tribunal como 

substitutiva.190 

A lição não parece correta. 

A concepção do recurso de apelação como eminentemente substitutivo está 

relacionada à sua compreensão como meio de gravame, isto é, a um sistema que estabeleça, 

prioritariamente, o duplo grau de jurisdição como um duplo exame do mérito. Assim, é claro 

que toda decisão de segundo grau, por ser um novo exame da demanda original, será uma 

nova decisão que sempre substituirá aquela previamente proferida, independentemente de 

seu resultado. O efeito substitutivo se explica, com tamanha amplitude, porque a decisão de 

segundo grau é uma nova decisão de primeiro grau, e, portanto, absorve qualquer conteúdo 

da decisão impugnada.191 

Há, portanto, uma ligação essencial entre a compreensão do efeito substitutivo e 

sua amplitude e a intensidade do efeito devolutivo.192 

Porém, a descrição do recurso como um rejulgamento está vinculada a uma 

estrutura e função que não mais representam o fenômeno. Não se vê uma segunda decisão 

sobre a demanda (original), uma vez que o sistema recursal se encontra mais vinculado à 

efetiva participação e aos limites impostos pela manifestação de vontade da parte: trata-se 

de um juízo acerca de uma crítica jurídica desenvolvida contra a decisão. A estrutura e 

função dos recursos mudaram, o que impacta no efeito substitutivo.193 

Não é à toa que a doutrina já mencionou a “crise do efeito substitutivo”, que serve 

para representar as várias hipóteses nas quais a decisão recursal não incorpora a função de 

uma segunda decisão sobre o mérito do processo.194  

                                                           
190  No mesmo sentido, falando em “efeito eliminatório”: CERINO-CANOVA, Augusto. Le impugnazioni 

civili – struttura e funzione, cit., p. 110. 
191  Ver, sob esse viés, muito claramente: CALAMANDREI, Piero. Vizi della sentenza e mezzi di gravame. 

Opere giuridiche. Napoli: Morano, 1979, v. VIII, p. 266-270. 
192  Nesse sentido, mencionando ainda a concepção de duplo grau como relevante para a definição do efeito 

substitutivo: DANOVI, Filippo. Note sull’effetto sostitutivo dell’appello. Rivista di diritto processuale. 

Padova: CEDAM, v. LXIV, n. 6, 2009, p. 1468-1472. 
193  DANOVI, Filippo. Note sull’effetto sostitutivo dell’appello, cit., p. 1473-1474. 
194  PROTO PISANI, Andrea. Note sulla struttura dell’appello civile e sui suoi riflessi sulla cassazione. Foro 

italiano. Roma: Soc. Edit. Foro Italiano, 1991, I, p. 113.  
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Todo recurso possui um juízo rescindente inicial.195 Isso significa que, inicialmente, 

será analisado se há ou não a ilicitude indicada pelo recorrente. O tribunal precisará decidir 

quanto à ocorrência do erro, seja ele de conteúdo ou procedimental.196 Em qualquer recurso, 

mesmo nos ordinários, é essencial que seja feito um primeiro juízo, destinado ao acertamento 

da existência, na decisão impugnada, de um erro precisamente individuado nas razões do 

recurso. Procedente esse juízo, se for o caso, o tribunal pode ingressar na reconstrução da 

decisão, nos limites da desconstrução feita pelo juízo rescindente.197  

Quando se trata de pretensão de anulação da sentença ou do processo, é suficiente 

o juízo rescindente, com a remessa para o juízo a quo com comando para que decida 

seguindo o caminho procedimental apropriado. O pedido é apenas do juízo rescindente. Na 

hipótese de concluir por existente o erro, o tribunal desfaz a decisão judicial; porém, quando 

há um juízo negativo sobre a pretensão recursal, ele preserva a decisão impugnada.198 

No recurso que versa sobre o objeto do processo ou parte dele, ou sobre algum vício 

de julgamento no conteúdo da decisão, há também o juízo rescisório. Normalmente, o juízo 

rescindente é simultâneo ao rescisório, pelo que não são identificáveis em atos diversos, mas, 

logicamente, no conteúdo do ato decisório. A rescisão ocorre, todavia, simultaneamente à 

prolação da nova decisão, em regra. Por isso, essa minúcia técnica pode passar despercebida. 

Caso o recurso seja julgado procedente, a decisão do tribunal desfaz a decisão 

impugnada e, ato contínuo, profere nova decisão substitutiva. Porém, se o recurso é julgado 

improcedente, há, normalmente, a preservação da decisão impugnada. 

Realmente, como já se deixou claro, “non si vede infatti in che cosa potrebbe 

consistere una decisione del giudice del gravame sfavorevole alla parte impugnante, se non 

in una mera declaratoria di infondatezza dei motivi di impugnazione”.199 

Isso significa que, em regra, não há efeito substitutivo na decisão que mantém ou 

confirma a sentença. Nesse caso, ocorre apenas um juízo negativo quanto à censura realizada 

pelo recorrente: inexiste o ilícito indicado na decisão impugnada. O juízo recursal declara 

                                                           
195  Adota-se, aqui, a proposta de aproximação dos recursos com a ação rescisória, conforme contida em: 

YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízo rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 

345-347. 
196  No mesmo sentido, falando em “efeito eliminatório”: CERINO-CANOVA, Augusto. Le impugnazioni 

civili – struttura e funzione, cit., p. 110. 
197  MARZIO, Mauro di. L’appello civile, cit., p. 24.  
198  Há exceções, que tendem a se ampliarem, conforme análise no item 6.5. 
199  TAVORMINA, Valerio. Contributo alla teoria dei mezzi di impugnazione delle sentenze. Milano: Vita e 

Pensiero, 1990, p. 92. 
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que não há direito ao desfazimento da decisão com base nos vícios apontados.200 Quando a 

decisão do recurso confirmar a decisão anterior, o julgado sobre o objeto do processo será 

formado por um complexo de decisões composto pela decisão de primeiro grau e a do 

recurso.201 

Exceção ocorre quando há nova fundamentação da decisão impugnada, sem 

alteração do dispositivo, em que ocorre substituição sem reforma da decisão propriamente 

dita. 

Nem a tradição doutrinária nem a redação do art. 1.008 do CPC justificam a posição 

em sentido contrário.  

Sobre a tradição doutrinária de identificar o efeito substitutivo também na decisão 

de manutenção da decisão impugnada, duas são as observações críticas que precisam ser 

feitas. Primeiro, é que a lição está vinculada a uma visão de recurso como direito a um novo 

julgamento, que não corresponde ao contemporâneo modelo recursal de tutela contra ilícitos 

judiciais. É claro que, se o recurso, por si só e independentemente de qualquer coisa, gera o 

direito a uma nova decisão sobre o objeto do processo, essa decisão será naturalmente 

substitutiva. O entendimento de que a confirmação da decisão impugnada é substitutiva é 

coerente com essa premissa: o procedimento recursal conclui-se com nova decisão sobre o 

mérito do processo. Todavia, essa não é mais a estrutura nem a função da tutela recursal. 

Nesse ponto, a tutela recursal pode se enriquecer mediante a comparação com o 

controle de nulidades dos atos processuais – e ambas operam com consequências de 

ilicitudes.202 O recurso, mesmo quando versa sobre o mérito do processo, aponta uma 

ilicitude decisional, que será objeto de exame e julgamento em grau recursal. Isso significa 

que a decisão que julga improcedente o recurso declara que a ilicitude indicada pelo 

recorrente no conteúdo da decisão inexiste.  

                                                           
200  Em sentido contrário, admitindo que, mesmo em modelo que valoriza a participação e foca nas razões do 

recurso, ocorre a substituição: GAMBINERI, Beatrice. Appello, cit., p. 173-178. 
201  CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., c. 1, item 2.8. 
202  Vale destacar, inclusive, que a substituição, trazida comumente como característica do juízo recursal, é algo 

que circunda não apenas os recursos, mas todo o sistema de nulidades. Os atos processuais, uma vez 

percebido que estão eivados de nulidade, são cassados e, em seu lugar, outro ato é realizado. É isso que se 

chama, inclusive, de renovação de atos nulos. À anulação do ato deve seguir a prática de outro ato que 

preencha a função desempenhada pelo anterior. Isso, portanto, não é algo estranho ao processo em geral, 

trata-se de uma manifestação da tutela da higidez do processo – compreendendo aqui, também, o conteúdo 

de seus atos –, que se diferencia apenas na forma como é processualizada em alguns diferentes casos de 

nulidade, em que o sistema processual permite o imediato desfazimento e reprodução do ato perante o 

mesmo órgão julgador ou torna o vício causa para a recorribilidade. Bem percebeu o ponto: PINTO, Rui. 

O recurso civil. Uma teoria geral. Lisboa: AAFDL, 2017, p. 59-60.  
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Essa decisão, portanto, não tem o conteúdo necessário para substituir a decisão 

impugnada. Ela apenas exclui e estabiliza a inexistência dos ilícitos indicados pela parte. 

Falar em substituição é prender-se a um modelo recursal do passado que não guarda a 

mínima coerência com a estruturação e função recursal contemporânea: é descrever o 

presente olhando para o passado. 

Uma vez realizado o juízo rescindente positivo, cumpre ao órgão julgador do 

recurso prosseguir para o juízo rescisório, que é uma nova questão. A Corte, após reconhecer 

a ilicitude indicada na demanda recursal, precisa proferir nova decisão sobre a matéria. Isto 

é, depois de se certificar que houve ilicitude no conteúdo da decisão, precisará analisar o 

pedido da parte de nova decisão, e definir se o projeto de decisão que pretende está ou não 

correto. Dá-se o juízo rescisório, em que o julgador em sede recursal se coloca, nos limites 

da matéria impugnada, realmente em situação análoga à do juízo a quo. Justamente por isso, 

nessa hipótese ocorre, realmente, a substituição: decide-se novamente a matéria porque se 

desfez a decisão anterior, tida como ilícita. 

Em síntese, a decisão em sede recursal, quando refuta as ilicitudes suscitadas no 

recurso, não substitui a decisão impugnada, mas se soma a ela, incrementando-a a partir do 

reforço de sua validade e acerto. É a decisão de procedência do recurso que, por desfazer a 

decisão reputada ilícita, passa a redecidir a matéria e, portanto, a substituir a decisão 

impugnada. 

E nem se diga que o art. 1.008 do CPC obsta esse reconhecimento. O dispositivo 

preconiza que o “julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que 

tiver sido objeto de recurso”. Embora a compreensão literal e acrítica do texto leve à 

conclusão de que há, em qualquer caso, substituição, essa leitura é manifestamente errada: 

ninguém defende que ocorre substituição quando o objeto do recurso é a anulação de uma 

decisão judicial, de modo que o dispositivo já é alvo de uma interpretação que o 

contextualiza restritivamente.  

Do mesmo modo, quando o recurso serve para afastar ilicitudes alegadamente 

presentes na decisão impugnada, a decisão que atesta inexistirem os alegados vícios não tem 

aptidão para a substituição. O que ocorre, dogmaticamente, é a agregação da decisão do 

recurso à decisão impugnada. E isso, como consequência, leva a que a última Corte a 

examinar o caso é a competente para fins de ação rescisória, o que não significa, 

propriamente, ter havido substituição. O art. 1.008 do CPC preconiza que, para todos os 
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efeitos, a decisão do tribunal em sede recursal também transita em julgado e, para que haja 

a rescisão, ela deve ser impugnada. 

Finalmente, é preciso destacar ser possível que o juízo rescisório provoque a 

necessidade de decidir outras matérias, não impugnadas, o que se torna admissível pelo 

efeito expansivo objetivo interno – que é, mais propriamente, um efeito do juízo rescindente 

positivo. É o que se dá com os capítulos acessórios em razão da reforma do capítulo 

principal. Diz-se – de modo impreciso, mas didático – que os capítulos acessórios são 

considerados impugnados quando houver recurso contra o principal.203  

 

6.5. Um réquiem para a anulação como resultado dos recursos: o recurso 

como mecanismo sanatório – caso de ampliação do objeto recursal 

O recurso pode suscitar uma causa de nulidade do processo ou da sentença, e 

veicular pretensão à anulação da decisão ou de parcela do procedimento. Portanto pode ser 

pedida no recurso a aplicação do efeito típico da nulidade. Por isso, é lídimo concluir que o 

recurso constitui relevantíssimo mecanismo de controle da condução do processo pelo 

Estado-juiz, ou seja, controle sobre a produção dos pronunciamentos judiciais em que se 

distribui a justiça.204 

Aqui, também é importante a tradicional diferenciação entre o iudicium rescindens 

e o iudicium rescissorium, que compõem o julgamento do mérito dos recursos. Como já se 

destacou, o primeiro diz respeito ao desfazimento da decisão impugnada, enquanto o 

segundo à prolação de uma nova decisão, que substitua aquela objeto de impugnação. No 

direito italiano, por exemplo, a diferença mostrava-se sobremaneira útil para distinguir o 

appello, meio de gravame em que se reexaminava a causa, e o ricorso per cassazione, em 

que apenas se cassava a decisão impugnada e remetia-se a tomada de nova decisão para 

órgão judicial a quo (giudizio di rinvio).  

Porém, é também comum apontar que referida distinção perde prestígio nos 

ordenamentos processuais contemporâneos, sobretudo porque os meios de impugnação 

assumem, no mais das vezes, ambos os juízos, e eles são proferidos simultaneamente, sem 

                                                           
203  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012, p. 354-356. 
204  Já defendia essa aproximação, embora com foco na admissibilidade recursal: DIDIER JR, Fredie. 

Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 

2005, p. 37-40. 
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solução cronológica ou repartição em diversos atos processuais. Isso torna, como também já 

se destacou, os dois juízos, rescindente e rescisório, “invisíveis” ou, ao menos, eles acabam 

mesclados no mesmo ato decisório. Isso porque, normalmente, é a mesma decisão judicial 

que realiza a anulação da decisão anterior, por sua ilegalidade, que promove a substituição 

dela por uma nova em conformidade com o ordenamento jurídico. É isso que ocorre nos 

recursos especial e extraordinário no ordenamento processual brasileiro, e foi isso que 

passou a ser a regra na cassazione italiana. Percebe-se, enfim, que a tendência no direito 

recursal é a homogeneização pragmática do iudicium rescindens com o iudicium 

rescissorium.  

Sobre esse movimento, BARBOSA MOREIRA destacou, argutamente, uma hipótese 

em que ambos os juízos são bem distinguíveis: no recurso fundado em error in procedendo. 

Nesse caso, invocando o erro de cunho processual, a parte impugna aspecto do procedimento 

ou da decisão que foi malconduzido, merecendo, por isso, anulação para que seja feito 

novamente, agora de modo correto. Pede, simplesmente, que o tribunal anule a decisão. Daí, 

conclui-se que, “se o órgão ad quem dá provimento à apelação, limita-se a cassar a 

sentença”.205 

No entanto, é preciso reconhecer que, no direito brasileiro atual, vê-se o 

crescimento de hipóteses nas quais, em vez de simplesmente anular o processo e remetê-lo 

ao juízo a quo para que reconduza a atividade processual, permite-se que se empreenda 

atividade para sanar os vícios no próprio tribunal. Com isso, protegem-se as partes e o 

Estado-juiz contra o dispêndio de energia e tempo com atividade processual e evitam-se 

custos processuais: torna, enfim, o processo mais econômico. 

Esse movimento, que não era visto com tanta simpatia, é totalmente condizente com 

uma visão de processo eficiente, capaz de entregar resultados com menores custos e em 

tempo razoável. Imagine-se a hipótese na qual, instruído o processo e decidido no mérito, 

ele vem a ser anulado por falta de uma prova, determinando sua produção em primeiro grau, 

para posterior retorno ao tribunal, no qual, inclusive, outra nulidade, agora referente ao modo 

de produção da prova, pode vir a ser suscitada. Não há racionalidade nisso, visto que a 

multiplicação do gasto público é intolerável e o prejuízo às partes é injustificável. 

Na verdade, vê-se no direito processual civil, já há bastante tempo, a paulatina e 

vagarosa desvalorização dos aspectos formais do processo, o que se dá mediante o descortino 

                                                           
205  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, V, cit., p. 403. 
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das funções desenvolvidas pelos vários aspectos procedimentais e, a partir daí, o descarte de 

formas excessivas e desprovidas de funcionalidade. Ademais, quando não é esse o caso, 

prestigia-se a tutela da função desenvolvida pela forma, mesmo que isso se faça 

atipicamente. Há primazia da função essencial do processo: a tutela dos direitos em 

procedimento que assegure o respeito aos direitos fundamentais das partes. O que corrobora 

tais funções deve nortear a solução de problemas, inclusive os processuais. 

No sistema recursal brasileiro, onde não raro os formalismos são exacerbados, e 

via-se um desprestígio da resolução do mérito, observa-se um real incentivo do CPC no 

sentido da mudança: busca-se superar problemas processuais de duas ordens nos recursos. 

A uma, estatuiu-se a oportunização de correção dos vícios formais nos próprios recursos, 

sempre que for possível corrigi-los. A outra, e mais importante, possibilitou-se que os vícios 

no processo de primeiro grau passassem a ser corrigidos em grau recursal. 

Assim é que o recurso se torna mecanismo de controle e, mais, de recuperação de 

vícios processuais – normalmente e naturalmente corrigíveis. 

Movimento nesse sentido ocorreu também na Itália. No codice de 1865, o juiz da 

apelação é quem deveria estipular se, detectado um vício no processo de primeiro grau, 

caberia a correção em sede recursal, com a renovação do ato viciado, ou a remessa do 

processo para o juízo a quo, de modo que lá se refizessem os atos viciados corretamente. Por 

sua vez, no c.p.c. de 1942, o art. 354 adotou a preferência expressa pela correção dos vícios 

do juízo de primeiro grau em sede de apelação. Deve o órgão judicial responsável pelo 

recurso, reconhecendo a nulidade de um ato processual, sempre que possível, renová-lo ele 

mesmo e seguir para a decisão de mérito.206 O próprio dispositivo normativo, somado com 

a hipótese do art. 353 do c.p.c., prevê uma lista de exceções (tida como taxativa): i) 

declaração de carência de jurisdição; ii) nulidade da citação; iii) falta de litisconsorte 

necessário; iv) declaração de exclusão equivocada de uma parte; v) inexistência da sentença 

de primeiro grau; vi) extinção do processo sem resolução do mérito reputada equivocada. Na 

doutrina já se suscita a exclusão dessa lista, de modo que se possibilite a ampliação e 

intensificação do movimento em favor da função corretiva do recurso.207 

                                                           
206  PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 503. Assim também: LUISO, 

Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 415. 
207  LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 418. 
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Perceba-se que, na Itália, os casos em que se conclui pela anulação da decisão 

recorrida são previstos taxativamente em lei (arts. 353 e 354 do c.p.c.), pelo que, a Corte de 

Cassação decidiu que,208 nos casos em que a apelação é interposta sem pedido de nova 

decisão de mérito, ou seja, apenas com pedido de anulação, ela é inadmissível se se tratar de 

hipótese em que não cabe a mera anulação.209 

Com efeito, parece que a ampliação da possibilidade de decisão imediata do mérito 

em sede recursal tende a se expandir no direito processual brasileiro: conjugando o art. 1.013, 

§ 3º, com os §§ 1º a 4º do art. 938, que permitem a correção de vícios processuais no próprio 

tribunal, é possível que o órgão jurisdicional superior ingresse no mérito diretamente em 

quase qualquer recurso. De fato, a partir de uma pequena reforma legislativa ou mesmo de 

uma interpretação sistemática ampliativa – que parece ser impulsionada pela eficácia 

interpretativa do princípio da primazia do mérito –, pode se tornar obsoleta a remessa do 

processo ao primeiro grau ou o uso do recurso com a finalidade de anulação, permitindo-se, 

em qualquer hipótese, que o vício detectado seja corrigido, inclusive mediante a produção 

de provas no tribunal, que já é expressamente autorizada pelo Código, procedendo-se, ato 

contínuo, com a decisão de mérito da causa. 

Não há qualquer óbice ontológico para isso. É, na verdade, o prosseguimento da 

tendência de se compreender que o duplo grau de jurisdição se satisfaz com duas prestações 

jurisdicionais, independentemente dos seus conteúdos, isto é, ele não se confunde com o 

duplo exame da mesma questão, que não é garantido. Isso significa a possibilidade de duas 

decisões sobre o mérito, porém sem assegurar que ambas as decisões versarão sobre ele. 

Tudo que é desenvolvido em primeiro grau pode ser feito pelo juízo de segundo grau. Não 

há qualquer entrave de ordem lógica ou operacional – até mesmo porque há a possibilidade 

de delegação de atos para o juízo de primeiro grau, porém com a conservação do poder de 

decisão do tribunal.  

A finalidade do recurso deve ser a prolação de decisão capaz de corresponder ao 

provimento que deveria ter sido proferido pelo juízo a quo.210 Naturalmente, como a função 

do processo é a tutela dos direitos, esse provimento é, possivelmente, um provimento de 

mérito, a resolução com aptidão para se tornar definitiva do objeto do processo. Idealmente, 

portanto, assim como no primeiro grau, a decisão em grau recursal deve versar sempre que 

                                                           
208  Cassazione, Sezioni Unite, n. 10288, 27 luglio 2001. 
209  Cf. DIANA, Antonio Gerardo. Le impugnazioni nel processo civile, cit., p. 16-17. 
210  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 416-417. 



 

334 

 

possível sobre o mérito do processo. Trata-se do vetor normativo estabelecido pelo princípio 

da primazia do mérito, que ganha densidade com as regras encartadas nos arts. 938 e 1.013, 

§ 3º, do CPC, merecedoras de uma leitura conjunta e potencializadora do princípio. 

Inclusive, essa tendência põe-se no eixo do sistema de nulidades, o que fica claro 

por uma perspectiva que parta da sentença (ou da sua absorção do vício indicado): renova-

se o ato, agora validamente. Isto é, verificado um vício formal na sentença ou que a impinja, 

a diretiva é que o ato seja renovado: pratica-se, em segundo grau, a renovação do ato viciado 

com a prolação de nova sentença, livre de vícios. Isso significa que o procedimento recursal, 

com o proferimento de nova decisão de mérito, nada mais é do que o procedimento para a 

renovação do ato nulo.211  

Defendida a interpretação que se entende mais adequada do conjunto normativo, 

cumpre agora o seu exame à luz do objeto do recurso. 

Com a aplicação ampliativa do julgamento direto de mérito, especialmente nos 

casos em que a pretensão recursal era de nulificar a decisão ou o processo, há uma evidente 

ampliação do objeto do juízo recursal. Este, na verdade, é segmentado em fases: primeiro, 

atesta a ilicitude procedimental, que seria, em tese, merecedora de anulação; segundo, 

realiza-se um juízo de viabilidade da correção no tribunal, que é norteado pelo princípio da 

primazia do mérito – isto é, a correção deve ser realizada quando não prejudicar direito 

fundamental processual da parte –; terceiro, instaura-se o incidente de correção, com toda 

participação processual das partes que for necessária a prática dos atos saneadores; quarto, 

após tudo isso, decide-se o objeto do processo. 

Nas fases delineadas, percebe-se que a primeira é equivalente ao juízo recursal. As 

demais fases são consequências do provimento do recurso. Percebe-se que, constatada a 

ilicitude, o tribunal passará a atribuir a consequência que reputa adequada a ela, que é a 

correção do vício processual e o proferimento da decisão de mérito. Portanto, verificada a 

ilicitude procedimental, o tribunal decide encaminhar o processo, perante si mesmo, para a 

solução do seu mérito. Essa é a conclusão do recurso. Na segunda, terceira e quarta fase 

delineadas acima, não há mais julgamento do recurso, que se esvaiu com o reconhecimento 

da ilicitude, mas o julgamento da própria demanda (do mérito do processo). 

                                                           
211  LUISO, Francesco Paolo. Invalidità della sentenza e mezzi di gravame. Rivista di diritto processuale. 

Padova: CEDAM, v. LXIV, n. 1, 2009, p. 27-28. 
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Pode-se concluir, com base nisso, que há uma conversão do procedimento recursal 

para tornar funcional a solução da própria demanda original. É uma exceção ao esquema do 

objeto do juízo recursal, em que se permite transpor os seus limites para que possa ser 

decidido o próprio objeto do processo. 

Essa solução parece mais adequada e de acordo com o princípio da primazia do 

mérito, por isso aplicável de lege lata. Há, sim, nessa hipótese, ampliação do objeto do juízo 

recursal, uma vez que o pedido recursal é de anulação da decisão ou do processo e a Corte 

tem o poder-dever de determinar a imediata correção do vício com encaminhamento para 

solução do mérito.  

 

6.6. Ius novorum nos recursos cíveis 

Com efeito, a possibilidade ou não de suscitar no recurso novas demandas, novas 

exceções ou produzir novos meios de prova é destacada como a característica mais incisiva 

na classificação do esquema recursal como prioritariamente de revisão da decisão anterior 

(revisio prioris instantiae) ou como um novo julgamento, a partir de novas manifestações e 

fundamentos (novum iudicium).212  

Essa perspectiva é, muito corriqueiramente, adotada pela doutrina nacional e 

estrangeira. Ela não é adequada, no entanto.  

Na verdade, oportunidades processuais relacionadas a novo material cognitivo – 

fatos supervenientes, prova nova ou possibilidades decisórias inexistentes no primeiro grau 

– não se caracterizam como novum iudicium, pois não se trata de uma renovação de 

oportunidades processuais já exercidas, mas de uma oportunidade processual efetivamente 

nova, que não se confunde com as anteriores.  

Normalmente, doutrina brasileira e estrangeira enfatizam se tratar de material 

cognitivo novo para defender que se trata de novum iudicium, como ocorre na produção de 

novas provas ou na decisão direta de mérito.213 No entanto, tratar-se de material cognitivo 

novo não é o critério que serviu para a cunhagem da classificação dos dois modelos recursais. 

                                                           
212  MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 616. 
213  “La verità è che è l’approccio metodologico a dover essere corretto, per non dire totalmente invertito: è 

attraverso l’esame del diritto positivo, ergo alla luce del regime dello jus novorum in appello concretamente 

introdotto dal legislatore, che può desumersi l’adesione di quest’ultimo ad un determinato modello di 

gravame revisio o novum iudicium” (SAITTA, Fabio. I nova nell’appello amministrativo. Milano: Giuffrè, 

2010, p. 85). 
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O critério é a renovação ou não das oportunidades processuais já exercidas pelas partes. É 

o erro de identificação desse critério de classificação que acaba ensejando óticas mais 

tendentes a caracterizar a nova recursal como diretamente associada ao novum iudicium.   

Nas hipóteses de fato superveniente, de prova nova e de julgamento direto de 

mérito, que normalmente são indicadas como novum iudicium, não ocorre um novo curso da 

matéria; ao contrário, são oportunidades processuais que surgem pela primeira vez em grau 

recursal. É ius novorum, porém não novum iudicium. 

No julgamento direto do mérito, não se dá nova oportunidade processual às partes 

de postular ou pedir provas, apenas se procede ao julgamento do mérito que não foi 

realizado em primeiro grau. Não é que o recurso tenha renovado a possibilidade de 

participação das partes, do início, mas, sim, que se tornou oportuno decidir o mérito apenas 

em segundo grau. Inexiste renovação, característica do modelo do novo juízo. 

Nas provas supervenientes e novas, embora haja uma aparência de reabertura da 

fase probatória, trata-se, mais fielmente, de uma oportunidade probatória diversa daquela 

relativa à instrução da causa, que segue parâmetros próprios para a admissibilidade da 

prova e não se confunde com a instrução anterior. A oportunidade processual de produzir 

provas novas ou supervenientes não se confunde com a oportunidade processual de 

especificar provas e instruir a causa, são duas situações jurídicas diversas que possuem 

condições de exercício diferentes. Por isso, a possibilidade de nova em recurso não se 

confunde com uma estrutura recursal de novum iudicium. 

Feita essa observação sobre o devido enquadramento do ius novorum nos modelos 

recursais, são necessárias algumas breves considerações sobre os recursos fundados em fato 

superveniente ou prova nova. 

Quanto ao objeto do recurso, é possível classificar a causa de pedir recursal de modo 

a distinguir dois tipos de pretensões recursais: primeiro, as fundadas em erro de decisão, seja 

por falha processual, seja por falha no conteúdo da decisão, tanto quanto à análise dos 

argumentos fático-probatórios como quanto à análise das normas aplicáveis; segundo, a 

pretensão recursal pode ser movida por um elemento novo: servir de conduíte para um novo 

fato ou prova que não foi considerado pela decisão e que tem eficácia, em tese, de causar a 

sua alteração. 

Nessa última hipótese, deve-se reconhecer que o recurso não aponta um erro na 

decisão – ao contrário, pode-se considerar, inclusive, que a decisão foi a melhor possível 

levando em consideração os dados a partir dos quais foi construída. O recurso serve para 
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trazer um novo elemento, não conhecido pelo juízo a quo, capaz, em tese, de ensejar a 

modificação da decisão.214 

Isso não significa, no entanto, que o recurso deixe de ser um mecanismo para 

controle de ilicitudes nos atos decisórios e que não exista ilicitude na decisão. O sistema 

processual estipula que as decisões devem ser atualizadas, recomendando-se levar em 

consideração os fatos supervenientes, o que determina que o seu comando seja o mais 

atualizado possível, de acordo com o estado atual da situação jurídica material. Não é que a 

decisão possa ser considerada equivocada, especialmente ao se considerar que esse juízo tem 

como parâmetro os dados fornecidos pelo processo; mas pode ser ilícita, por não 

corresponder às alterações ocorridas na situação jurídica material, isto é, pelo 

descumprimento da obrigação que o direito processual estabelece de que a decisão 

corresponda ao estado atual das coisas. Pode-se cogitar, inclusive, de ilicitude 

superveniente.215 

De todo modo, é perceptível que, quando a nova é fundamento recursal, isso 

repercute diretamente no papel de controle do juízo recursal, mitigando-o. De fato, a 

justificativa qualitativa do recurso e do segundo grau está no desenvolvimento de juízo 

decisório a partir da decisão impugnada e do juízo crítico das partes, o que perde razoável 

intensidade na hipótese.216 Todavia, e apesar de se reconhecer que há, realmente, decréscimo 

dessa função de exame, ainda assim o juízo de segundo grau beneficia-se da atividade 

cognitiva já desenvolvida no processo de primeiro grau. 

Por isso, o ônus de impugnação específica ganha uma característica específica na 

hipótese de recurso baseado em alegação ou prova nova: demonstrar como o novo elemento 

impacta na construção do raciocínio judicial exposto na motivação da decisão impugnada e 

a decisão adequada ao novo contexto fático e probatório. Além disso, o procedimento 

recursal deve salvaguardar o direito de ampla participação das partes – com momento 

adequado para produção de provas e contraprovas, oportunidade processual para o recorrido 

impugnar o fato e para alegar fatos relevantes relacionados ao fato novo.  

                                                           
214  Nesse sentido: LUISO, Francesco Paolo. Diritto processuale civile. 9ª ed. Milano: Giuffrè, 2017, v. II, p. 

281-282. 
215  Como, de fato, ocorre inconstitucionalidade superveniente, cf.: DIDIER JR, Fredie; MACÊDO, Lucas Buril 

de. Controle concentrado de constitucionalidade e revisão de coisa julgada: análise da reclamação n. 

4.374/PE. Revista Jurídica da Presidência, v. 16, 2015, p. 567-590. 
216  CALAMANDREI, Piero. Appello. Opere giuridiche, cit., v. VIII, p. 443. 
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Note-se, finalmente, que nesses casos é completamente inadequado falar em efeito 

devolutivo – com exceção das questões cognoscíveis de ofício –, uma vez que a questão que 

serve de alicerce para o recurso não se fazia presente no primeiro grau. É uma questão nova, 

suscitada no próprio recurso. Não se pode devolver aquilo que sequer existia.217  

 

6.7. Os modelos recursais de novum iudicium e de revisio prioris instantiae 

como padrões inadequados para representar a valorização da 

participação recursal  

Parece ser possível traçar diferenças importantes na forma de perspectivar o recurso 

a partir da sua terminologia própria: recurso e impugnação. Ao longo da história, de fato, 

prevaleceu uma visão mais ligada à etimologia da palavra: re-curso; a solução da mesma 

situação jurídica passaria por um novo curso procedimental, inclusive com nova 

oportunidade de atuação para as partes. É isso que se conhece como novum iudicium.  

O “novo juízo”, na verdade, como concebido historicamente, não levava o processo, 

apenas, à renovação do iudicium; mais do que isso: renovavam-se as oportunidades de 

participação das partes, que teriam a chance de redigir novas postulações, deduzir 

argumentos novos, ou deduzir os mesmos em melhor formulação, e poderiam também 

requerer refazer as provas e produzir provas novas. A estrutura do novum iudicium era de 

uma efetiva renovação do processo, para as partes e para os juízes, com o limite do pedido 

deduzido. É como se o mesmo processo corresse novamente desde o início. Essa linha de 

raciocínio privilegia a renovação da atividade das partes e da tomada de decisão quanto à 

mesma situação jurídica, talvez numa esperança que o retrabalho fortaleça a qualidade da 

prestação jurisdicional. 

O segundo modelo, de revisio prioris instantiae, ganhou prestígio com a evolução 

do processo e com o crescimento da preocupação com o excessivo dispêndio de tempo para 

a solução definitiva dos litígios, o que inclui a satisfação dos direitos. Renovar toda a fase 

postulatória e toda a fase probatória, ignorando o trabalho que já foi feito, atualmente, é algo 

inconcebível: o gasto de dinheiro público com a renovação de atos e a perda de celeridade 

processual e de eficiência do processo tornam uma estrutura assim totalmente inapropriada 

para as necessidades contemporâneas e um atentado contra a já tão débil e entravada gestão 

                                                           
217  Assim: MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 615. 
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judicial dos processos e, também, cria-se um problema maior para a concretização dos já tão 

capengas direitos fundamentais à duração razoável do processo e à eficiência processual.218 

No modelo de revisão da instância anterior, que vige no direito brasileiro (art. 1.013, 

§§ 1º e 2º, do CPC), coloca-se o juízo recursal na posição exata em que se encontrava o juízo 

a quo para a tomada de uma nova decisão. Há larga possibilidade decisória, porém sem a 

abertura das mesmas oportunidades processuais para as partes. Os sujeitos parciais passam 

a poder atacar ou defender a decisão, porém não poderão renovar os atos já praticados. A 

postulação contra a decisão – recurso – é uma oportunidade nova, que não se confunde com 

suas manifestações anteriores, na qual a parte se concentra em mostrar que, na posição em 

que o julgador se encontrava, o melhor julgamento era outro. Ocorre a renovação da decisão, 

porém sem renovação da participação. 

Essa é a chave da diferença entre os modelos. No novum iudicium, o processo todo 

se renova; na revisio prioris instantiae, a renovação é apenas da fase decisória. Em ambos 

os modelos, se renova a juízo de primeiro grau, porém é diverso o modo de se conceber a 

própria renovação.219 

Colocadas as coisas, mais precisamente, em perspectiva, é possível traçar uma 

importante inferência. 

Os recursos cíveis vêm recebendo estruturas mais restritas, que os aproximam da 

estrutura de uma ação impugnativa. Essas mudanças ocorreram de modo bem visível na 

Itália, que saiu de uma estrutura do novum iudicium ao revisio prioris instantiae no c.p.c. de 

1940, e, em seguida, uma série de alterações – houve reforma em 1990, com decisões 

judiciais paradigmáticas desde 1987, consagradas em nova reforma em 2012 – tornaram o 

modelo recursal ainda mais restrito. Por conta das alterações, já se reconheceu que a clássica 

diferenciação entre meios de gravame e meios de impugnação caducou e não mais representa 

o modelo processual vigente.220  

                                                           
218 Apontando a derrocada do novum iudicium na Europa: COUTURE, Eduardo. Fundamentos del derecho 

procesal civil, cit., p. 354-357.  
219  SCAPINI, Nevio. Il ius novorum nell’appello civile romano. Milano: Giuffrè, 1978, p. 4-5. 
220  “Detto dei due modelli ideali, è immediatamente da aggiungere che l’evoluzione storica mostra la 

progressiva contaminazione reciproca dei due modelli: a) utilizzazione dei gravami per fare valere vizi, 

specie di attività: il gravame assorbe in sé le azioni di impugnativa; il fenomeno è chiarissimo ove si 

consideri l’utilizzazione dell’appello, ai sensi dell’art. 161, 1º comma, per fare valere la nullità della 

sentenza e le conseguenze di tale utilizzazione sulla struttura dell’appello (v. gli artt. 353 e 354); b) lento 

ma progressivo stemperamento della distinzione tra fase rescindente e rescissoria nelle azioni di 

impugnativa: si pensi al potere della Corte di cassazione di enunciare statuizioni positivi (in primis il 

principio di diritto) con cui si inizia la fase rescissoria, di cassare senza rinvio (art. 382, 3º comma), di 
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Nesse modelo, que é o dos sistemas italiano, espanhol, norte-americano e inglês, há 

diferença significativa em relação ao modo de conceber a revisio prioris: não se coloca o 

julgador ad quem na mesma posição que o julgador a quo, para que aquele profira a decisão 

que entender mais correta como se estivesse na exata mesma posição em que se encontrava 

este; em vez disso, valoriza-se a decisão impugnada e a participação do recorrente, pelo que 

o recurso serve para a resposta à específica impugnação da parte, de modo que não é mais 

rejulgamento da demanda original; é, isto sim, uma forma de controle jurídico-racional da 

decisão. Não há, como na revisio prioris, renovação da fase decisória, mas, sim, uma nova 

fase para a tomada de decisão quanto à participação recursal específica das partes. 

A perplexidade com essas alterações já levou, inclusive, parte da doutrina a 

defender que o recurso de apelação passou a ser um recurso de fundamentação vinculada.221 

Há, evidentemente, um erro de identificação nessa inferência: não é que o recurso seja de 

crítica vinculada, já que nele é possível suscitar qualquer defeito da sentença, mas que, uma 

vez selecionado o vício específico no exercício do recurso, ocorre a vinculação do órgão 

julgador à específica manifestação da parte, sendo-lhe vedado adentrar outros possíveis 

vícios. A parte, porém, pode alegar qualquer error ao interpor seu recurso. Enfim, não é que 

seja “appello a critica vincolata”, mas, o que é bem diferente, a crítica efetivamente deduzida 

no apelo vincula o órgão judicial. 

É preciso enfatizar: essa noção não está associada aos modelos de novum iudicium 

e de revisio prioris instantiae. As duas estruturas recursais estão, historicamente, ligadas à 

perspectiva de que é preciso decidir duas vezes sobre a mesma questão principal, e, portanto, 

empregam bem, cada uma ao seu modo, a noção de que se trata de um novo percurso 

decisório para a mesma situação jurídica alegada, porém na primeira mediante uma 

renovação do procedimento e na segunda renova-se exclusivamente a decisão.222 

                                                           
decidere essa stessa nel merito la controversia (art. 384)” (PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto 

processuale civile. 5ª ed. Napoli: Jovene, 2006, p. 456). 
221  MARZIO, Mauro di. L’appello civile, cit., p. 185-187. 
222  Isso se põe bem claramente na seguinte lição: “Obscurecem-se semelhantes princípios quando se atribui à 

sentença de primeiro grau valor diferente; especialmente quando, em caso de rejeição do recurso, se 

considera a sentença de primeiro grau como a única e verdadeira sentença da causa. É esse um grave 

equívoco, devido em parte a certas praxes estrangeiras, capazes facilmente de induzir em erro. É fato que 

o juiz do recurso toma em exame a sentença de primeiro grau, e parece fazer dela a base de seu julgamento; 

mas é muito natural que, em seguida ao primeiro exame da causa, o segundo juiz passe a considerar, antes 

de mais, o trabalho do primeiro; isto lhe simplifica o próprio trabalho; a realidade, porém, é que o segundo 

juiz, através da sentença de primeiro grau, conhece da causa ex novo. É fato, ainda, que decidindo o recurso, 

o juiz usa a formula: confirma a sentença recorrida, rejeita o recurso, e quejandas. Isso, entretanto, não 

significa subsistir a sentença de primeiro grau, quase isenta de qualquer impugnação, como acontecia 

quando o recurso era apenas uma reclamação ao juiz superior contra o inferior. No direito moderno, a 
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De fato, a ideia de “recurso” (com apego ao termo, antes de ao conceito) faz crer 

que a mesma situação jurídica receberá novo tratamento procedimental. Há a identidade da 

situação jurídica a ser decidida, alterando-se apenas o percurso procedimental. Tem-se, 

portanto, uma perspectiva estática do processo, que o desprende da discussão efetivamente 

realizada pelas partes na fase recursal e enfoca na tomada de nova decisão pelo Estado-juiz. 

Com efeito, no modelo de novum iudicium tem-se o novo processamento da mesma 

demanda, no modelo de revisio prioris instantiae tem-se a nova decisão da mesma demanda. 

A relação entre a demanda original e o julgamento da demanda recursal é tão intensa que há 

verdadeira confusão entre o juízo sobre o objeto do recurso e o juízo sobre o objeto do 

processo – ressalvando, claro, os casos de recurso parcial, em que essa identidade é 

parcial.223 

Todavia, a partir do momento em que alguns sistemas recursais passaram a 

gradualmente tolher a eficácia do efeito devolutivo e a valorizar a participação e o 

contraditório na demanda recursal, essa identidade deixou de existir. O efeito devolutivo 

exerce o papel de uma espécie de ponte entre o juízo recursal e o juízo original, colocando 

o tribunal responsável por julgar o recurso no lugar do julgador da demanda original. Quando 

ocorre a amputação do efeito devolutivo, atrelando o julgamento do recurso à efetiva 

participação dos sujeitos processuais – o que é uma tendência nos sistemas recursais –, 

revelou-se uma nova estrutura recursal. 

Muito embora a doutrina continue se referindo ao revisio prioris instantiae, não há 

identidade entre ele e a estrutura recursal de controle específico de decisões judiciais. 

Realmente, o esmorecimento do efeito devolutivo não mais coloca o julgador do recurso na 

mesma situação do julgador anterior, de modo que não é correto falar em repetição da mesma 

fase decisória. Ocorre julgamento sobre algo novo e diverso, em que o juízo recursal se 

concentra em responder especificamente às críticas desenvolvidas na demanda recursal e a 

solucioná-las, levando em conta a contribuição do recorrido.  

Essa distinção é clara, apesar da confusão doutrinária generalizada: reconhece-se 

unanimemente que o direito brasileiro adota o modelo de revisio. Aliás, isso ocorre desde o 

                                                           
realidade é que o juiz de segundo grau profere uma nova sentença” (CHIOVENDA, Giuseppe.  Instituições 

de direito processual civil, cit., p. 99).  
223  Destaca-se que esse modelo tem como consequência, outrossim, a desvalorização do juízo de primeiro grau, 

uma vez que a decisão como um todo é posta a reexame, o que normalmente vem associado à falta de 

executoriedade, cf. DENTI, Vittorio. La giustizia civile. 2ª ed. Bologna: Il Mulino, 2004, p. 51.  
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CPC/1939. Ora, não faz o mínimo sentido afirmar que o sistema recursal brasileiro adota o 

mesmo modelo que os do sistema italiano, espanhol, inglês e estadunidense, que possuem 

diferenças muito nítidas, a ponto de ser possível distinguir os recursos pelo viés estrutural e 

funcional. Esses sistemas recursais mudaram muito e continuam sendo, equivocadamente, 

nomeados como de revisio prioris instantiae. Na verdade, o sistema recursal brasileiro é de 

revisio, pois coloca o órgão julgador da apelação na posição de decidir novamente sobre a 

demanda original, enquanto os modelos dos aludidos países, ao invés de adotarem a popular 

cognitio causae em sede recursal, optaram, propriamente, pela cognitio appellationis.224 

Nesse novo modelo recursal, de cognitio appellationis, não se julga novamente a 

demanda, ainda que circunscrita ao capítulo devolvido. Julga-se o próprio recurso, como 

mecanismo de controle da decisão recorrida a partir da crítica jurídica específica delimitada 

pela iniciativa da parte. 

Desse modo, há uma estruturação recursal dinâmica, direcionada para a solução das 

questões tipicamente recursais, sem retrocesso à situação anterior do juízo a quo e com maior 

valorização do direito de participação e do contraditório. Nessa concepção, por conta do 

desvanecer do efeito devolutivo, ocorre uma aproximação entre os recursos cíveis e os outros 

meios de impugnação às decisões judiciais.225 

 

7. Necessidade de revalorização da dialeticidade como requisito de admissibilidade no 

Código de Processo Civil 

Como já foi dito, a Ciência Jurídica, em geral, e a Processual, em particular, 

vivenciam uma “revisão geral”, em que se vê surgirem novos institutos, apropriados para a 

fase que se vive, o quais diferem substancialmente dos seus predecessores. É um importante 

trabalho da dogmática processual sistematizá-los, contextualizando-os cientificamente e 

fornecendo parâmetros seguros para a sua compreensão e aplicação. Isso se dá, por exemplo, 

com os precedentes judiciais, com o incidente de resolução de demandas repetitivas, com os 

                                                           
224  O termo é utilizado em: TEODOLDI, Alberto. L’appello civile, cit., p. 207.  
225  “Nell’ambito oggettivo segnato dai motivi di appello, e dalla riproposizione delle questioni già decise o 

prospettate in primo grado, il giudice gode tendenzialmente degli stessi poteri che, sull’oggetto della 

controversia, ha il giudice di primo grado. È questo, secondo la prospettazione maggioritaria in dottrina e 

giurisprudenza, il quid proprium dei mezzi di gravami, in contrapposizione ai mezzi di impugnazione in 

senso stretto: il controllo sulla decisione impugnata si opera attraverso il riesame delle questioni proposte 

al primo giudice, nell’ambito oggettivo di quelle devolute (principio devolutivo) e con pronunzia che 

sostituisce quella impugnata (principio sostitutivo) (LUISO, Francesco Paolo. Appello. Digesto delle 

discipline privatistiche. Torino: UTET, 1998 (reimpressão da edição de 1987), p. 385). 
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negócios processuais – institutos que, enquanto se pode afirmar, com acerto, não terem 

surgido com o CPC, são fortalecidos pela nova lei e frutos de uma nova visão sobre o 

processo civil.  

Talvez mais importante e até mais difícil do que isso, é a revisitação dos institutos 

processuais, que carecem de contextualização para que se adaptem a novas premissas 

adotadas pelo sistema, em uma espécie de atualização de suas leituras. Lançar olhares sobre 

algo novo é, certamente, desafiador, porém mais complicado é lançar novos olhares sobre 

algo que já sedimentado, que se acostumou a ver de uma determinada forma: mais do que 

construir, neste caso há uma barreira que é difícil remover. 

É esse, no entanto, o propósito dessa exposição: mostrar como a dialeticidade 

recursal precisa ser revista. 

Nesse ponto, é sintomático que o Código de Processo Civil tenha destacado a 

dialeticidade: o art. 932 estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso 

inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da 

decisão recorrida”. É perceptível a ênfase do legislador na necessidade de impugnação 

específica, que nada mais é do que a dialeticidade. Como bem se sabe, a falta de dialeticidade 

é uma causa de inadmissibilidade, pelo que a redação explicitando o ônus de impugnar de 

modo específico a decisão recorrida seria, a princípio, supérflua e despida de qualquer 

eficácia. Porém, não é assim: a redação legal indica a necessidade de revalorizar, atribuindo-

se a devida importância, o contraditório e a participação no procedimento recursal, o que 

implica repensar a dialeticidade.  

A dialeticidade é uma ferramenta que viabiliza o contraditório eficaz em grau 

recursal.226 Sem a adequada dialeticidade, não há como o contraditório ser exercido de modo 

racional: a parte vencedora na decisão impugnada não conseguirá identificar os vícios que 

serão controlados no juízo recursal e, assim, não poderá exercer influência quanto às razões 

de não existirem.  

Nesse sentido, há um grave problema ligado à ampla devolução: enquanto o ônus 

de impugnação específica permite o desenvolvimento racional e regular do contraditório, 

que terá seu centro de gravidade bem delimitado nas alegações do recorrente e, se for o caso, 

nas do recorrido, a devolução ilimitada de questões gera o efeito contrário, isto é, torna 

imprevisíveis as questões que serão efetivamente decididas. A partir da atuação ensejada 

                                                           
226  NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos, cit., p. 177. 
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pelo efeito devolutivo, são conhecidas questões não impugnadas, sobre as quais não se 

desenvolveu o contraditório, desviando o procedimento da rota dialética, que normalmente 

seguiria. Chega-se, por isso, até mesmo a cogitar de inconstitucionalidade.227 

Inclusive, a impugnação específica exerce um relevante papel para que a própria 

finalidade dos recursos cíveis seja cumprida: “una sentenza più giusta dipende dal fatto che 

la nuova sentenza sarà pronunciata in via di controllo e riesame critico di ciò che fu deciso 

nel precedente grado (cosi Liebman, Allorio, Cerino-Canova), già in un primo stadio di 

contraddittorio”.228 Ora, o referido controle apenas se faz possível mediante a crítica 

específica, a dialeticidade, não se conferindo aos recursos a sua vantagem prática quando o 

seu exercício é desassociado de qualquer exame crítico-jurídico da decisão, como se 

realizasse a vetusta lamentação por uma nova decisão.229 

Deve-se perceber que a dialeticidade possibilita o dever de motivação em grau 

recursal, ou, ao menos, é ela que garante algum sentido lógico na fundamentação de decisões 

de segundo grau. Melhor dizendo: não haveria razão para exigir fundamentação própria para 

a decisão do recurso ou para proibir a motivação per relationem, ao examinar a decisão 

impugnada e reputar-lhe correta e, assim, confirmar os seus termos e conteúdo, quando o 

recurso que a impugna não indica as razões pelas quais a decisão é incorreta. Ora, é uma 

questão lógica: se não existe nada de novo para ser decidido, não existe razão para que se 

fundamente especificamente nada. Exigir motivação específica – repudiar as motivações 

reduzidas a “mantenho pelos seus próprios fundamentos” – apenas é possível quando há 

motivação específica do recurso, que indique os equívocos, suas razões normativas e qual 

seria a solução correta e o porquê. À medida que o recurso apresenta razões específicas, são 

devidas pelo órgão julgador as respostas a essas razões, o que nada mais é do que a motivação 

específica do recurso. Caso contrário, não faz sentido obrigar o órgão judicial revisor a 

“inventar” nova motivação para uma decisão que versa sobre os exatos mesmos problemas 

já enfrentados. 

                                                           
227  POLI, Roberto. Giusto processo e oggetto del giudizio di appello. Rivista di diritto processuale. Padova: 

CEDAM, 2010, v. LXV, n. 2, p. 56. 
228  CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi. 3ª ed. Milano: CEDAM, 2012, c. 1, item 

3 – versão digital. 
229  “In effetti non sembra che sia cosi: se il giudice di secondo grado esamina direttamente gli stessi elementi 

di fatto e di diritto, processuale e sostanziale, già oggetto del primo giudizio, con gli stessi poteri di 

cognizione e decisione del primo giudice e del tutto indipendentemente dall’attività svolta da quest’ultimo, 

non sembrano sussistere ragioni logiche per ritenere che la seconda decisione sia più ‘giusta’ della prima” 

(POLI, Roberto. Giusto processo e oggetto del giudizio di appello. Rivista di diritto processuale, cit., p. 

56).  



 

345 

 

Desse modo, o ônus de impugnar especificamente a decisão judicial exerce o papel 

de pedra angular do processo recursal: o exercício do recurso é regular apenas se o recorrente 

cumprir a dialeticidade, motivando adequadamente a sua pretensão recursal. Isso permite 

que o recorrido possa exercer o contraditório em grau recursal, de modo que ofereça uma 

resposta à crítica jurídica desenvolvida no recurso, racionalizando o diálogo no recurso. 

Eventual atividade complementar será desenvolvida de acordo com a impugnação específica 

e a resposta oferecida. A decisão judicial serve como fechamento do diálogo, atuando 

responsivamente à atuação do recorrente e do recorrido, inclusive é o ônus de impugnar 

especificamente que garante a racionalidade da motivação recursal.  

Sobre a dialeticidade, é necessário reconhecer o seu papel essencial na Teoria Geral 

dos Recursos contemporânea, como a primeira expressão da participação e do contraditório 

em grau recursal, que servirá de norte para as subsequentes discussões. 

Essa conclusão leva a outra: a dialeticidade deve se desvencilhar da regularidade 

formal.  

A visão consolidada sobre esse requisito de admissibilidade é que se trata de um 

mero aspecto da regularidade formal. Como se sabe, a regularidade formal é a exigência de 

que o recurso observe preceitos de forma, isto é, que o recurso seja exercício de acordo com 

as formalidades prescritas em lei.230 

No entanto, é necessário revalorizar dogmaticamente o ônus de impugnar 

especificamente nos recursos civis. E o inciso III do art. 932 do CPC conota isso ao destacar 

a dialeticidade recursal dos demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido, verifica-se 

que não são poucas as regras que exigem a dialeticidade recursal. Além da regra geral do art. 

932, III, do CPC, destacam também a necessidade de impugnação especificamente 

fundamentada: i) o art. 1.010, III, na apelação; ii) o art. 1.016, III, no agravo de instrumento; 

iii) o art. 1.021, § 1º, no agravo interno; iv) o art. 1.023, caput, nos embargos de declaração; 

v) o art. 1.029, III, nos recursos especial e extraordinário; vi) o art. 1.029, § 1º, 

especificamente quanto ao recurso especial fundado em divergência jurisprudencial; e vii) o 

art. 1.043, § 4º, nos embargos de divergência.231 

Não se pode reduzir a dialeticidade a um aspecto meramente formal da petição, que, 

assim como o contraditório, ganha um aspecto mais “substancial”. Ao se mencionar 

                                                           
230  MOREIRA, José Carlos. O juízo de admissibilidade no sistema de recursos civis. Rio de Janeiro: Borsói, 

1968, p. 103. 
231  ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 125. 
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regularidade formal, concebem-se requisitos burocráticos, como a identificação das partes, 

a existência de algum pedido, a sua apresentação escrita e a assinatura da peça. São aspectos 

que não se confundem com o estabelecimento de um efetivo diálogo com a decisão 

impugnada. Mesclar, conceitualmente, a dialeticidade com exigências formais232 é efetivar 

um juízo de valor que coloca a dialeticidade como uma mera exigência formal ou 

burocrática, de relevância diminuída. Essa posição faz sentido na perspectiva do recurso 

como meio de gravame, em que há a prolação de nova decisão sobre o objeto do processo, 

porém, com a atribuição de importância ao recurso em si (cognitio appellationis), a 

motivação recursal passa a desempenhar papel definidor do procedimento do recurso.  

Por isso, conclui-se que a revalorização da dialeticidade, a reboque do 

fortalecimento do contraditório, permite destacá-la como requisito de admissibilidade da 

regularidade formal, categoria que não serve para representar a importância da impugnação 

específica necessária para a admissão do recurso.233 

Ademais, parece que a impugnação específica caracteriza o próprio recurso, em si, 

servindo para esclarecer a pretensão recursal. Não se trata de algo relativo ao modo como se 

exerceu o recurso, mas a especificação do recurso mesmo. A dilatecididade, por isso, é um 

requisito intrínseco de admissibilidade, que diz respeito ao próprio direito de recorrer, 

consoante especificamente exercido.234 

Agora, devem ser dedicadas algumas palavras sobre a dialeticidade em si, isto é, 

como deve ser feita uma impugnação específica e quais os critérios para a sua verificação.  

                                                           
232  Há quem entenda que a dialeticidade, prevista como “razões do pedido de reforma ou decretação de 

nulidade” (inciso III do art. 1.010) está também no inciso II do art. 1.010, que é justamente a “exposição 

do fato e do direito”, pelo que teria ocorrido uma sobreposição: BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. 

Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, v. XX, p. 92-93. No entanto, as duas 

exigências não se confundem. É que “exposição do fato e do direito” se refere ao objeto do processo, ou 

mérito do processo. Trata-se de um requisito formal de reportar o direito substancial que se discutiu no 

primeiro grau. Por sua vez, “razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade” significa arrazoar 

quanto ao mérito ou objeto do recurso. Portanto, os dois incisos tratam de matérias tão distintas quanto são 

os conceitos de mérito do processo e mérito do recurso. Note-se, inclusive, que essa interpretação deve 

prevalecer por força do postulado hermenêutico de que se deve interpretar a legislação reputando a utilidade 

de suas previsões. 
233  Semelhantemente, concluiu-se sobre a dialeticidade, que se trata de “específica condição de 

admissibilidade, uma vez que este método de debate propicia que as funções desempenhadas pelos recursos 

no processo sejam atingidas, a saber: (a) permitir ao próprio Estado o controle de qualidade de seus 

julgados, com a colaboração das partes; (b) melhorar a situação do próprio interessado, com a análise das 

razões que o levam a insurgir-se frente à decisão; (c) formar a jurisprudência, etc.” (USTÁRROZ, Daniel; 

PORTO, Sérgio Gilberto. Manual dos recursos cíveis, cit., p. 119). 
234  Sobre a classificação: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O juízo de admissibilidade no sistema dos 

recursos cíveis, cit., p. 46-47. Ver também: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de 

direito processual civil, v. 3, cit., p. 107-108. Concorda-se, porém, com os últimos autores quanda afirmam 

que essa é uma questão menor e sem relevância prática. 
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Como o recurso não mais proporciona um pleno reexame do mérito da demanda ou 

de parte dela, mas serve como mecanismo para o controle e a correção de erros judiciais de 

cunho substancial ou procedimental – isto é, não mais se encaixa como novum iudicium ou 

revisio prioris, mas sim uma cognitio appellationis –, a consequência natural é que o 

apelante assuma as vestes do autor do procedimento recursal, de modo que recai sobre ele o 

ônus de demonstrar a procedência das razões recursais.235  

Como primeiro passo, deve ser delineada a ilicitude cometida na decisão judicial 

ou, em outras palavras, o error in judicando e/ou o error in procedendo, que se faz presente 

na decisão e fundamentam a irresignação. Para cumprir adequadamente o múnus de delinear 

o erro judicial, a parte precisa demonstrar o equívoco cometido, se fático ou jurídico, 

identificar a norma jurídica que foi contrariada (o que não se confunde com apontar a lei ou 

precedente), que é o parâmetro de aferição do erro de julgamento ou procedimento, e 

esclarecer a decisão que entende correta para a hipótese.  

O desenvolvimento do argumento exige uma concatenação causal entre a resolução 

de questões desenvolvida na decisão impugnada e o equivocado resultado da decisão 

judicial. Não é necessário, porém, que o recorrente reproduza a decisão ou que desenvolva 

a sua crítica com a explicitação de passagens da decisão impugnada, o que seria recair em 

um formalismo exagerado. Basta que haja uma efetiva contraposição entre o raciocínio da 

decisão recorrida e o do recurso, sendo este dedicado a desconstruir aquele.236 

Assim, são quatro as etapas argumentativas para tornar a impugnação específica: 

(i) identificar o erro judicial cometido; (ii) identificar a correta aplicação normativa que 

deveria reger a hipótese ou do parâmetro probatório; (iii) correlacionar o caso com a norma, 

demonstrando a sua aplicação ou elucidar a atendibilidade das provas que foi negligenciada; 

e (iv) esclarecer, a partir do parâmetro de controle jurídico-racional estabelecido, qual seria 

a decisão correta. Caso essas quatro etapas tenham sido cumpridas no recurso, há 

impugnação específica.237 

Na dedução de suas razões, o recorrente precisa impugnar ponto que sirva de base 

para a decisão. A impugnação a material lateral ou insuficiente para a reforma revela uma 

                                                           
235  Cassazione, Sezioni Unite, n. 20287, 20 ottobre 2005. 
236  Nesse sentido: GAMBINERI, Beatrice. Appello, cit., p. 108-109. 
237  Essas considerações limitam-se ao cumprimento do requisito de admissibilidade da dialeticidade. Sobre a 

qualidade dos arrazoados, é interessante o ainda atual texto: DIAS, Ronaldo Bretas de Carvalho. Breves 

aconselhamentos sobre a técnica de arrazoar recursos. Revista de Processo. São Paulo: RT, n. 71, 1993, p. 

250-253. 
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efetiva falta de dialeticidade com os substanciais fundamentos decisórios, tornando o recurso 

inadmissível. O recorrente precisa impugnar eficazmente as bases da decisão, o que quer 

dizer apontar erros capazes de tornar insustentável o resultado.238 

Não é suficiente para fundamentar o recurso, portanto, a simples reprodução de 

argumentos anteriormente já expostos – até porque não indicam equívoco na decisão –, 

muito menos quando se tratar de uma peça processual utilizada anteriormente ao decisum 

impugnado.239 A parte pode até reprisar argumentos, mas apenas quando o fizer em diálogo 

com a decisão, demonstrando que ela deixou de analisá-los ou que os compreendeu de modo 

inadequado. Não basta, evidentemente, a alegação de insatisfação com o resultado ou a 

lamentação genérica de sua injustiça.240 

Note-se que o ônus de impugnação específica, como representante da participação 

do recorrente, vincula-se ao princípio dispositivo em sede recursal. Afinal, a parte que 

impugna especificamente escolhe, de mondo espontâneo, os pontos da decisão que ataca, 

deixando outros tantos intocados. Ao escolher o que será impugnado e o que não será, a parte 

manifesta vontade e exerce sua liberdade no processo – o que tem como contrapeso a sua 

autorresponsabilidade. A dialeticidade, portanto, é norteada pelo princípio dispositivo, pois 

firma um ônus de manifestar vontade, que naturalmente gera consequências positivas e 

negativas. 

Antes de prosseguir, deve-se deixar assente que o ônus de impugnação específica 

se impõe em qualquer manifestação recursal. Tratando-se de recurso, há de ser exercido 

dialeticamente. É uma regra atinente à Parte Geral dos recursos cíveis que, por isso mesmo, 

é aplicável a qualquer espécie recursal.  

 

                                                           
238  DIANA, Antonio Gerardo. Le impugnazioni nel processo civile. Milano: Giuffrè, 2014, p. 8-9. 
239  ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit., p. 256. 
240  Assim: USTÁRROZ, Daniel; PORTO, Sérgio Gilberto. Manual dos recursos cíveis. 6ª ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2017, p. 68-69. Também: SALIBA, Ricardo Berzosa. Direito, ônus e obrigações 

das partes de fundamentação nas razões recursais: enunciados 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal. 

Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo: RT, 2017, v. 13, p. 453. 
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8. Aplicação da tese nos recursos em espécie 

8.1. Considerações fundamentais: o impacto da dialeticidade nos recursos 

cíveis 

O ônus de impugnação específica é o caminho a partir do qual se faz possível o 

ingresso do princípio dispositivo nos recursos em espécie. Trata-se de regra geral dos 

recursos, aplicável, portanto, a todos eles, e que conduz à necessidade e à relevância da 

manifestação de vontade do recorrente, notadamente quanto à causa appellandi. 

A valorização do contraditório e do direito à participação tem como natural 

consequência o reforço do ônus de impugnação específica no recurso.241 Esse ônus, por sua 

vez, concretiza-se na causa de pedir recursal. Isto é, o direito recursal passa a atribuir mais 

importância para a integral manifestação de vontade do recorrente. Ao se enfatizar esse 

requisito, é natural uma redução da devolução automática.  

Nesse sentido, a experiência italiana revela-se, mais uma vez, de muito interesse. 

No direito italiano, foi a reforma que exigiu o ônus de impugnação específica no apelo, 

fazendo cair sobre o recorrente o peso de explicitar as razões da ilicitude no pronunciamento 

judicial impugnado, o que serviu de base para a alteração da compreensão jurisprudencial 

sobre o recurso de apelação. A regra da adstrição às razões do recurso, que veio a prevalecer 

lá, foi proveniente de uma leitura sistemática da jurisprudência sobre esse requisito.242 

Assim, já é lição corrente na doutrina:243 

Fermo restando, dunque, che l’appellante deve ovviamente indicare le 

‘parti del provvedimento’ oggetto dell’impugnazione, l’onere di 

‘motivare’ l’appello implica ancor oggi la necessità di rivolgere critiche 

specifiche e puntuali all’operato del primo giudice, che siano 

potenzialmente idonee a contrastarne l’iter argomentativo. 

L’appellante (principale o incidentale), insomma, qualora voglia far 

riesaminare dal giudice di secondo grado una determinata questione di 

fatto o di diritto già decisa dal primo giudice, non può limitarsi a sostenere 

che questi ha sbagliato nel risolverla, ma ha pure l’onere – pena 

l’inammissibilità dell’impugnazione – di chiarire perché reputa erronea la 

soluzione cui era pervenuto il giudice a quo. 

Quest’onere, d’altronde, incide sugli stessi poteri del giudice d’appello, il 

quale, dal canto suo, può riesaminare le sole questioni sulle quali la 

                                                           
241  Sobre isso, ver: OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O juiz e o princípio do contraditório. Revista de 

Processo. São Paulo: RT, n. 73, 1994, p. 7-14. Destacando a elevação do contraditório no CPC/2015: 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2018, v. 

1, p. 51-52. 
242  Ver: CONSOLO, Claudio. Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., c. 2, item 3. 
243  BALENA, Giampiero. Istituzioni di diritto processuale civile, v. IIº, cit., p. 397-398. 
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pronuncia del primo giudice sia stata oggetto di specifiche censure. Il che 

esalta la funzione dell’appello quale controllo (revisio) e nel contempo 

favorisce la progressiva selezione delle questioni controverse, che a sua 

volta costituisce l’unico fattore in grado di attribuire alla sentenza del 

giudice dell’impugnazione un’attendibilità oggettivamente maggiore di 

quella del giudice a quo. 

 

Como já se disse e não é ocioso relembrar nesta altura: não há coerência em exigir 

e valorizar as razões do recurso e, simultaneamente, preconizar a devolução amplíssima, 

envolvendo todas as questões. Ou importa a vontade firmada na impugnação específica ou 

ela é irrelevante e o efeito devolutivo garante a cognição de todo o material decisório, mesmo 

o não impugnado. 

Mais ainda, o ônus de impugnar especificamente a decisão é uma regra que otimiza 

a própria função dos recursos, na proporção que só se julga melhor na via recursal na medida 

em que ela se propõe ao controle de erros. O segundo julgamento só é melhor porque o 

primeiro é errado, dizia CALAMANDREI, atinando para a importância de atrelar os recursos 

ao controle de erros e de valorizar a atividade desenvolvida em primeiro grau – e não 

descartá-la e simplesmente refazer a operação decisória.244 Portanto, o ônus de impugnação 

específica é norma relacionada à própria função dos recursos, como meio de tornar mais 

justa a atividade jurisdicional. Atualmente, pode-se afirmar que o recurso, para se conformar 

ao princípio da eficiência e cumprir o seu papel de racionalizar e otimizar a atividade 

decisória, deve ser pautado pela impugnação específica.245 

Assim sendo, como a dialeticidade é regra geral e como ela tem por natural 

consequência a relevância da vontade manifestada, inclusive nos limites objetivos dos 

recursos, passa-se a conceber a limitação objetiva da decisão, decorrente do ônus de 

impugnação específica, como uma regra geral dos recursos. Por consequência, a regra passa 

a realmente ser que, “se o recorrente foi explícito no ponto que ataca, mesmo se pudesse 

atacar outros pontos, não se pode estender o recurso, porque a pretensão à tutela jurídica 

recursal tem de ser restrita ao que se apontou”.246 A dialeticidade é regra geral por duas 

razões: primeiro, porque está diretamente vinculada aos princípios dispositivo, do 

contraditório, da igualdade e da eficiência, de modo que é mais consentânea com as normas 

fundamentais do que o seu reverso, a ampla devolução; segundo, porque decorre de norma 

                                                           
244  CALAMANDREI, Piero. Appello. Opere giuridiche, cit., v. VIII, p. 443. 
245  POLI, Roberto. Giusto processo e oggetto del giudizio di appello, cit., p. 64-65. 
246  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª Ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999, VII, p. 95. 
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prevista na parte geral dos recursos (art. 932, III, do CPC), enquanto a ampla devolução é 

norma pertinente exclusivamente ao regramento da apelação.247 

De acordo com o exposto, torna-se possível classificar os recursos entre os que são 

devolutivos e os que não são, desmitificando a noção de que todo recurso enseja 

necessariamente devolução.248 

Cabe, ainda, uma última advertência, relativa ao procedimento recursal: o 

contraditório aplica-se irrestritamente aos recursos, o que se deduz de sua dignidade 

constitucional e de norma fundamental do processo (art. 9º do CPC). Não há distinção que 

justifique o seu afastamento, ainda que parcial.249 Inclusive, o art. 933 do CPC enfatiza isso, 

pois traz norma aparentemente redundante, mas que tem, justamente, o propósito de enfatizar 

o contraditório em grau recursal. Apesar de essa afirmação encontrar tranquila recepção 

doutrinária, ainda é comum nos tribunais ignorar a “réplica recursal”: quando o recorrido 

traz defesas indiretas, especialmente nas ocasiões em que suscita a inadmissibilidade do 

recurso, é fundamental a intimação do recorrente para que se manifeste. Por evidente, essa 

regra se aplica a qualquer manifestação durante o procedimento recursal, o importante é 

evitar a prolação de decisões-surpresa (art. 10 do CPC).250 

 

8.2. Apelação e recurso ordinário 

Confrontar o efeito devolutivo da apelação no CPC/2015 é uma tarefa árdua.  

                                                           
247  Nesse sentido, e destacando a imparcialidade e a “terzietà”: POLI, Roberto. Giusto processo e oggetto del 

giudizio di appello, cit., p. 65.  
248  “Bajo tal entendimiento, una impugnación es devolutiva cuando "traslada" al juez de la impugnación el 

poder conocer y decidir la controversia principal (o la cuestión incidental) resuelta en la resolución 

impugnada (ciertamente, dentro de los límites de lo impugnado), mientras que una impugnación es no 

devolutiva cuando sólo le atribuye al juez de la impugnación el poder de conocer y decidir si la 

impugnación, es fundada o no. En tal sentido, el juez de la una impugnación devolutiva es un juez que re-

enjuicia la controversia (o la cuestión incidental) ex novo, mientras que el juez de una impugnación no 

devolutiva no re-enjuicia la controversia (o la cuestión incidental) resuelta en la resolución impugnada sino 

que revisa (o mejor, controla) si la resolución impugnada padece o no del defecto por el impugnante como, 

justamente, motivo de impugnación” (DEHO, Eugenia Ariano. Impugnaciones procesales. Breño: Instituto 

Pacifico, 2015, p. 40-41). 
249  CERINO-CANOVA, Augusto; CONSOLO, Claudio. Impugnazioni (processo civile). Enciclopedia 

Giuridica. Roma: Treccani, 1993, v. XVI, p. 17. No Brasil: OLIANI, José Alexandre Manzano. O 

contraditório nos recursos e no pedido de reconsideração. São Paulo: RT, 2007, p. 53-54. 
250  Sobre o processo nos tribunais e os avanços do CPC/2015 nesse ponto, vale conferir: SOKAL, Guilherme 

Jales. A nova ordem dos processos no Tribunal: colegialidade e garantias no CPC/15. Revista de Processo. 

São Paulo: RT, v. 272, 2017, p. 237-270. 
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O texto da lei é um obstáculo demasiadamente difícil de transpor, e não é possível 

ignorá-lo.251 Sobre esse ponto, a legislação é tão presa a uma visão amplíssima do efeito 

devolutivo que enumera hipóteses em que a apelação é recebida “apenas no efeito 

devolutivo”. Isto é, quando menos, ela terá o efeito devolutivo. 

O Código de Processo Civil, ao regular a apelação, optou por empregar o efeito 

devolutivo como um termo agigantado, em sentido bastante genérico.252 O art. 1.013 e seus 

§§ 1º e 2º dizem que, “se não se restringe a matéria apelada, devolve-se tudo”.253 Mais do 

que isso: mesmo se se restringir a causa appellandi, todo o material que poderia ter sido 

utilizado para recorrer pode, sim, ser conhecido. Há integral devolução. 

Não é possível ignorar a presença do efeito devolutivo no recurso de apelação. 

O recurso de apelação é de fundamentação livre, com amplo efeito devolutivo e a 

sua decisão é substitutiva, pois na decisão do recurso ele se refere, mais uma vez, ao próprio 

objeto do processo.254  

Realmente, por mais que se tenha o ônus de impugnação específica, nesse caso 

prevalece a regra específica da amplíssima devolução. Não gera qualquer efeito substancial 

ou limitação objetiva, pois as regras dos §§ 1º e 2º do art. 1.013 do CPC expressamente 

afastam essa possibilidade.  

Não é que o ônus de dialeticidade não cause efeito de nortear o debate e a decisão 

judicial, mas é que, particularmente na apelação, não é ele quem guia, exclusivamente, os 

limites objetivos. O efeito devolutivo exerce, também, papel determinante. A regra geral 

cede espaço para a regra específica que regulamenta esse recurso em espécie. Diante das 

razões já expostas, porém, recomenda-se a adaptação de lege ferenda. 

                                                           
251  “Ocorre que o mais comum, entre nós, é desconsiderar o jurista o Direito positivo, quer em nome de uma 

moral absoluta, que em nome de uma justiça de igual natureza, que se fundamentando em algo não muito 

bem definido e que ele admite como superior àquele Direito e capaz de condicioná-lo. Entretanto, em que 

pese esta sua postura desenvolta em face do Direito positivo, a justificativa de seu comportamento é sempre 

deixada na sombra e, inclusive, se mostra impossível de ser inferida. Disto resulta, a meu ver, uma doutrina 

intelectualmente indisciplinada e filosoficamente amorfa, útil apenas para liberar o arbítrio do intérprete e 

do julgador, cujos produtos maléficos são o ativismo judicial e a insegurança jurídica. Violenta-se, sem a 

menor cerimônia, o Direito politicamente posto em nome de algo que não é colocado às claras, para que se 

possa, no mínimo, ainda quando discordando da posição assumida, verificar a coerência e a consistência de 

quem a sustenta” (CALMON DE PASSOS, José Joaquim. As razões da crise de nosso sistema recursal. 

Meios de impugnação ao julgado civil – Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. Adroaldo 

Furtado Fabrício (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 366). 
252  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, V, cit., p. 260. 
253  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, VII, cit., p. 

142. 
254  CERINO-CANOVA, Augusto; CONSOLO, Claudio. Impugnazioni (processo civile). Enciclopedia 

Giuridica. Roma: Treccani, 1993, v. XVI, p. 9.  
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Por outro lado, a estrutura das demandas recursais deve ser respeitada no momento 

da deliberação colegiada, inclusive levando em consideração eventuais pretensões recursais 

que foram incluídas de modo inquisitório pelos julgadores. É essencial que se tenha 

consciência de que as demandas recursais devem ser resolvidas de modo 

compartimentalizado, sob pena de se assumir o risco de resultados imprecisos e injustos. 

De todo modo, pode-se concluir que o apelo enseja um juízo que tende ao reexame 

automático da demanda de primeiro grau, de acordo com os limites da impugnação, por se 

tratar de uma concessão do sistema recursal ao modelo de revisio prioris instantiae.255 

Sobre esse ponto, porém, é recomendável uma reforma da regulação do tema, que 

apresenta algumas incoerências, de modo que efetivamente se atrele o objeto do juízo 

recursal ao específico exercício do recurso de apelação. Embora esta tese deva se limitar ao 

seu papel científico, e se limita, nem por isso não se pode reconhecer como recomendável, 

diante das já expostas razões de consistência social e jurídica, a alteração da lei processual 

para que elimine a amplíssima devolução, restringindo os poderes decisórios no julgamento 

da apelação.256 

 

8.3. Agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração e 

agravo em recurso especial e em recurso extraordinário  

Ao analisar as regras do art. 515 do CPC/1973, correspondentes ao vigente art. 

1.013 do CPC, o professor DINAMARCO afirma que, “situado embora no capítulo da apelação 

e aludindo nominalmente a essa espécie recursal, é portador de uma regra geral em tema de 

devolução recursal nos limites da vontade do recorrente – a de que todo recurso devolve ao 

tribunal exclusivamente a matéria indicada pelo recorrente”.257 Da mesma forma, já com o 

                                                           
255  MONTELEONE, Girolamo. Diritto processuale civile, II, cit., p. 608. 
256  “Tão intenso movimento legislativo reflete obviamente a pressão de transformações políticas, sociais, 

econômicas, que buscam exprimir-se nos vários setores do ordenamento jurídico. Nem sempre é 

secundário, na dinâmica desse processo, o papel mediador da doutrina mais sensível às renovadas 

necessidades e aspirações, das quais ela se faz intérprete junto às instâncias políticas: ninguém 

desconhecerá a relevância que vem assumindo, entre nós, a ação de juristas empenhados em sugerir ao 

legislador iniciativas reformistas e em oferecer-lhe subsídios concretos para a realização da tarefa. A ciência 

jurídica decerto não é o motor da História, nem poderia arrogar-se tal condição sem justificar pronta suspeita 

de paranoia; mas pode colaborar, e tem colaborado, para dar régua e compasso a amais de um movimento 

de repercussão profunda nos destinos da humanidade” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Miradas sobre 

o processo civil contemporâneo. Temas de direito processual (Sexta Série). São Paulo: Saraiva, 1997, p. 

47) 
257  DINAMARCO, Cândido Rangel. Os efeitos dos recursos. Nova era do processo civil. 2ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007, p. 129. 
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olhar dirigido para o CPC vigente, diz-se que a “profundidade do efeito devolutivo, 

especificamente dos recursos ordinários, é regulamentada pelos §§ 1º e 2º do art. 1.013 do 

CPC/2015, os quais, apesar de se encontrarem no capítulo destinado ao recurso de apelação, 

a todos os demais recursos são, integralmente, aplicados”.258 

Muitas outras lições doutrinárias nesse sentido poderiam ser colacionadas. O que 

se quer pontuar, agora, é que a doutrina assume como verdade a aplicabilidade das regras 

relativas ao efeito devolutivo da apelação aos demais recursos ordinários. Entende-se que, 

tanto nos limites da impugnação quanto no efeito devolutivo propriamente dito, nos termos 

das regras do recurso de apelação, há disposição normativa aplicável a todos os recursos 

ordinários, e não apenas à apelação. 

No entanto, a ideia, certamente correta antes, não merece ser reproduzida para o 

direito positivo e o sistema recursal contemporâneo. A regra geral é a da dialeticidade, isto 

é, o prestígio da participação e do princípio dispositivo. Limita-se a decisão, em regra, ao 

que foi deduzido pelas partes. 

Não há razão para prevalecer uma extensão inquisitória, presente na apelação, para 

os demais recursos, em que não há norma nesse sentido. A norma amplia o arbítrio judicial, 

em detrimento da liberdade e da autorresponsabilidade das partes, o que não pode ser feito 

sem norma específica nesse sentido. A regra está prevista apenas para a apelação. Os demais 

recursos devem seguir a lógica das impugnações em geral, que seguem a dimensão 

substancial do ônus de impugnação específica. 

Com a valorização da participação e do contraditório, bem como da dialeticidade 

como manifestação recursal desses direitos fundamentais, ampliando a sua eficácia para 

efetivar a limitação objetiva do juízo recursal, é mister refutar a máxima de que o efeito 

devolutivo da apelação é norma geral dos recursos ordinários. A norma geral dos recursos 

ordinários é o ônus de impugnar especificamente, que enseja o dever de decidir nos limites 

da impugnação específica. Não faz sentido, nos demais recursos ordinários além da apelação, 

a amplíssima devolução, em descompasso com o princípio dispositivo. 

As alterações no Direito Processual Civil impõem o reconhecimento da superação 

dessa compreensão: não faz mais sentido a máxima de que o efeito devolutivo da apelação 

aplica-se a todos os recursos ordinários. O regramento do efeito devolutivo da apelação é 

uma restrição ao princípio dispositivo, garantia fundamental das partes contra o arbítrio 

                                                           
258  JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis, cit., p. 368. 
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judicial, pelo que deve ser lido restritivamente. Com o incremento do ônus de impugnação 

específica, a regra geral é que não há amplíssima devolução, mas apenas a devolução das 

questões cognoscíveis de ofício (art. 485, § 3º, do CPC). 

Assim sendo, os recursos de agravo de instrumento, agravo interno, embargos de 

declaração, agravos em recurso especial e em recurso extraordinário devem ser lidos como 

impugnações específicas e julgados nos limites da causa de pedir e do pedido recursal. O 

que se devolve são apenas as questões de ordem pública ainda não decididas.259 

Percebe-se, portanto, que o efeito devolutivo da apelação, regra geral, passa a ser 

exceção no sistema recursal brasileiro. 

 

8.4. Recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência 

Sob o viés dos limites objetivos, esses recursos já eram lidos de modo diferente dos 

recursos ordinários. Sempre houve, nos recursos especial e extraordinário, além de nos 

embargos de divergência, a compreensão de que o julgamento se limita às razões da 

impugnação da parte – inclusive pela exigência de prequestionamento nos primeiros. 

Nos recursos excepcionais, há o primeiro juízo, referente ao erro judicial indicado 

pela parte (rescindente), e o segundo juízo, em que, uma vez constatado o erro judicial e 

desfeita a decisão impugnada, a Corte passa a decidir conforme o direito aplicável. Nesse 

tipo recursal, há a limitação do juízo recursal à causa suscitada pelo recorrente. Afinal, já era 

firme o entendimento de que têm a finalidade principal de controle sobre a decisão 

impugnada, de modo que se verifique se contém os erros jurídicos relevantes indicados pelo 

recorrente.260 

Assim sendo, para esses recursos não há uma transição ou qualquer dificuldade na 

aplicação da tese: os recursos excepcionais já são guiados por uma impugnação específica, 

que estabelece como limite do juízo recursal a causa appellandi.261 Tanto é assim que, nos 

sistemas em que se modificou a apelação de acordo com o ônus de impugnação específica, 

                                                           
259  Nesse sentido, diferenciando a devolução na apelação daquela presente nos demais recursos: PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, VII, cit., p. 94-95. 
260  TARUFFO, Michele. Il vertice ambiguo. Bologna: Il Mulino, 1991, p. 122. 
261  Nesse sentido, defendendo que as alterações no recurso de apelação, que o tornou mais restrito, causaram 

uma identidade de objeto com a cassação: MARZIO, Mauro di. L’appello civile, cit., p. 23. O processualista 

destaca as diferenças específicas entre os dois recursos, no entanto. 
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asseverou-se a aproximação dela em relação às impugnações do tipo dos recursos 

excepcionais.262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
262  Assim: “anche le ultime riforme – ed in particolare il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. – sospingono sempre 

più decisamente la struttura del giudizio di appello nella direzione dell’impugnazione in senso stretto. Non 

solo la fase introduttiva, ma anche la modalità di formazione dell’oggetto del giudizio di appello – a parte 

i casi di nova eccezionalmente ammissibili – appaiono ormai ricalcate su quelle del giudizio di cassazione” 

(POLI, Roberto. Il nuovo giudizio di appello. Rivista di diritto processuale. Padova: CEDAM, v. LXVIII, 

n. 1, 2013, p. 142). Também vale destacar: “È infatti evidente che, se il giudizio di appello non è un 

gravame, non sussiste nemmeno l’effetto devolutivo automatico” (p. 143). 
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CONCLUSÕES 

 

 

 

A partir da pesquisa realizada, com a inversão de perspectiva do objeto dos recursos 

cíveis, prescindindo de uma abordagem que partisse do efeito devolutivo, pode-se concluir, 

que a causa de pedir recursal é irrelevante para a fixação de limites objetivos para os recursos 

cíveis. Essa característica, embora evidente a partir da compreensão da profundidade do 

efeito devolutivo, não é percebida doutrinariamente. 

As consequências disso são grandes, e todas elas partem de uma conclusão 

irrefutável: o dever de congruência em relação à demanda original é bem diferente do dever 

de congruência em relação ao recurso. Isso fica ainda mais patente com a análise de decisões 

judiciais pertinentes ao tema. 

A perspectiva fornecida pela análise permitiu concluir pelo gigantismo do efeito 

devolutivo. Como ele serve tanto para designar a matéria efetivamente impugnada (efeito 

devolutivo em sua extensão ou horizontal) e, também, a matéria devolvida independente da 

vontade das partes (efeito devolutivo em sua profundidade ou vertical), há uma forte 

incompatibilidade das noções, tornando o conceito decorrência tanto do princípio dispositivo 

como do princípio inquisitivo, e incapaz de delinear com segurança e precisão os fenômenos 

característicos da demanda recursal. 

Da mesma forma, por ser um conceito que abarca coisas tão distintas, o efeito 

devolutivo acaba se tornando uma barreira para a própria compreensão dos limites objetivos 

dos recursos e, assim, para uma maior penetração do princípio dispositivo na seara recursal. 

Há, no ponto, um afastamento entre a Teoria Geral do Processo e a Teoria Geral dos 

Recursos. 

Por isso, propõe-se uma redefinição do efeito devolutivo, com a incorporação da 

noção de demanda recursal para que, assim, seja possível uma aproximação entre as duas 

teorias, tornando a Ciência Processual mais consistente. Desse modo, reduz-se o efeito 

devolutivo à devolução involuntária, automática e subsidiária de questões, enquanto a 

demanda recursal enseja a cognição dos capítulos e questões efetivamente impugnados. 
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A demanda recursal é consubstanciada pelo pedido e pela causa de pedir recursal, 

que se compreendem de maneira assimilada ao pedido e causa de pedir da demanda, porém 

com respeito às suas particularidades. Basicamente, adapta-se a sua noção ao contexto de 

uma impugnação a decisão judicial: pede-se a reforma ou anulação da decisão, diante de 

uma ilicitude contida nela. O recurso é visto, portanto, como um mecanismo de controle 

jurídico-racional de decisões judiciais. 

Já o objeto dos recursos cíveis é composto pela demanda recursal, a contribuição 

do recorrido e o efeito devolutivo. Esses três elementos se somam para que se possa delinear 

os limites objetivos do juízo recursal. No direito brasileiro, particularmente quanto à 

apelação, a eficácia da devolução enseja uma sobreposição do efeito devolutivo à causa de 

pedir recursal e à contribuição do recorrido, que passam a ser juridicamente irrelevantes para 

fins de limites objetivos do recurso, já que a devolução automática de todas as questões torna 

insignificante qualquer eventual restrição realizada nas razões ou contrarrazões recursais. 

Note-se que a centralidade da demanda recursal ocasiona uma revalorização do 

princípio dispositivo na Teoria Geral dos Recursos, que reflete nas estruturações dos 

recursos no direito contemporâneo. Embora o CPC tenha mantido a amplíssima devolução, 

vê-se uma tendência em diversos países estrangeiros em valorizar a efetiva impugnação de 

matérias. Essa movimentação acabou criando um tertium genus, que não se confunde nem 

com o modelo de novum iudicium e nem com o de revisio prioris instantiae. Esses dois 

modelos são fundados, respectivamente, na renovação de todas as fases processuais e na 

renovação da fase decisória, pelo que ambos têm como referência a demanda original. As 

novas estruturações recursais atribuem importância à demanda recursal, que passa a ser a 

efetiva referência de decisão no juízo recursal. Assim, tem-se um novo modelo de estrutura 

recursal, mais bem delimitado e que valoriza a vontade das partes e a participação e 

contraditório.  

No entanto, o modelo brasileiro continua sendo, em parte significativa, o de revisio 

prioris instantiae, o que se fortalece com o art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Parece, porém, que o incremento do ônus da dialeticidade, inclusive capaz de 

realocá-lo entre os requisitos de admissibilidade recursal, a exigir uma crítica específica à 

decisão impugnada, serve de motor para uma nova forma de compreender os recursos no 

sistema processual brasileiro, fortalecendo o princípio dispositivo e prestigiando a 

participação das partes e o contraditório. 
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Assim, propõe-se uma interpretação restritiva das regras sobre profundidade do 

efeito devolutivo, que são aplicáveis exclusivamente ao recurso de apelação. Desse modo, 

propõe-se a superação do entendimento de que o regramento do efeito devolutivo na 

apelação é, na verdade, o regramento geral do efeito devolutivo. Nos demais recursos 

ordinários, a regra deve ser o respeito e a delimitação objetiva do recurso de acordo com a 

participação das partes, isto é, limita-se objetivamente o recurso conforme o conteúdo da 

demanda recursal e da contribuição do recorrido. Nos recursos extraordinários, essa 

alteração é ainda mais simples, já que eles já recebem uma interpretação que implica numa 

devolução mais restrita. Ainda, propõe-se uma alteração no regramento da apelação que a 

adeque à compreensão contemporânea da importância do princípio dispositivo e da 

participação no Direito Processual Civil. 
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